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SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 2 de Setembro de 2011, se acha aberto 
o concurso comum, de ingresso, de prestação de provas, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 e no Estatuto dos Trabalha-
dores da Administração Pública de Macau (ETAPM), em vigor,  
para o preenchimento de dois lugares de técnico superior de 2.ª 
classe, 1.º escalão, da área de informática, do grupo de pessoal 
técnico superior do quadro de pessoal dos Serviços de Polícia 
Unitários (SPU).

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso, de prestação de 
provas, com vinte dias de prazo para a apresentação de candi-
daturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

A validade do concurso esgota-se com o preenchimento dos 
respectivos lugares postos a concurso.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 
seguintes condições: 

2.1. Sejam residentes permanentes da RAEM, nos termos do 
artigo 97.º da Lei Básica da RAEM;

2.2. Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 
10.º do ETAPM, em vigor; e

2.3. Estejam habilitados com licenciatura na área de informá-
tica; ou preencham o n.º 1 do artigo 73.º da Lei n.º 14/2009.

3. Forma de admissão e local

3.1. A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimen-
to do impresso próprio (Modelo n.º 7), a que se refere o n.º 2 do 
artigo 52.º do ETAPM, em vigor, o qual deve ser entregue, con-
juntamente com os documentos indicados no número seguinte, 
até ao termo do prazo fixado e durante as horas normais de ex-
pediente, no Departamento de Gestão de Recursos dos Serviços 
de Polícia Unitários, sito na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, 
16.º andar, Edifício China Plaza, Macau. 

3.2. Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar:

a) Cópia do Bilhete de Identidade de Residente de Macau 
(apresentação do original para confirmação);

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações acadé-
micas exigidas no presente aviso (apresentação do original para 
confirmação); e

警 察 總 局

通 告

按照保安司司長於二零一一年九月二日的批示，根據第

14/2009號法律及現行《澳門公共行政工作人員通則》的規定，

現通過考試方式進行普通入職開考，以填補警察總局人員編制

內高級技術員組別之第一職階二等高級技術員（資訊範疇）二

缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通入職開考以考試方式進行。開考報名表應自本通告

於《澳門特別行政區公報》公布之日緊接第一個辦公日起計

二十天內遞交。

本開考之有效期於有關空缺被填補後屆滿。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

2.1. 根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，

必須是澳門特別行政區永久性居民；

2.2. 根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一

款b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

2.3. 具備資訊範疇學士學位的人仕；或符合第14/2009號法

律第七十三條第一款。

3. 報名方式及地點

3.1 投考人須填寫現行《澳門公共行政工作人員通則》第

五十二條第二款所指的專用印件（格式七）連同下列應遞交之

文件，並於指定期限及辦公時間內遞交到澳門南灣大馬路730

至804號中華廣場十六樓警察總局資源管理廳。

3.2 與公職無聯繫的投考人應遞交：

a）澳門居民身份證副本（須出示正本作核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）；
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c）履歷。

3.3 與公職有聯繫的投考人應遞交：

a）澳門居民身份證副本（須出示正本作核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）；

c）履歷；

d）由任職部門發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任的

職務、現時所屬職程和職級、與公職聯繫的性質、在現職級和

在公職的年資，以及為參加開考而所需之工作評核。

投考人如屬警察總局人員，可豁免遞交上述a）、b）和

d）項所指的文件，但須在報名表上明確聲明已存放在其個人

檔案內。

4. 工作性質

二等高級技術員須具專業技能及最低限度具有學士學位，

以便在科學技術的方法及程序上能獨立並盡責執行一般或專門

領域的諮詢、調查、研究、創造及配合方面的職務，旨在協助

上級作出決策。

5. 薪俸

第一職階二等高級技術員薪俸點為第14/2009號法律附件一

之表二第六級別內所載的430點。

6. 甄選方式

甄選分為兩個階段進行，第一階段是淘汰性質，並使用以

下的評分方法及比例：

第一階段：

知識考試——百分之五十。

第二階段：

a）專業面試——百分之四十；

b）履歷分析——百分之十。

知識考試以筆試形式進行，最多不超過三小時。知識考試

得分低於百分之五十者，將被淘汰且不能進入第二階段之考

試。

專業面試是根據職務要求之特點，確定及評估與投考人之

專業資歷及專業經驗有關之專業條件。

c) Nota curricular.

3.3. Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar:

a) Cópia do Bilhete de Identidade de Residente de Macau 
(apresentação do original para confirmação);

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações acadé-
micas exigidas no presente aviso (apresentação do original para 
confirmação);

c) Nota curricular; e

d) Registo biográfico, emitido pelo respectivo Serviço, donde 
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, 
a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a anti-
guidade na categoria e na função pública e as classificações de 
serviço relevantes para a apresentação a concurso.

Os candidatos pertencentes aos Serviços de Polícia Unitários 
ficam dispensados da apresentação dos documentos referidos 
nas alíneas a), b) e d), se os mesmos se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo, neste caso, ser 
declarado expressamente tal facto na ficha de inscrição.

4. Conteúdo funcional

Ao técnico superior de 2.ª classe cabem funções consultivas, 
de investigação, estudo, concepção e adaptação de métodos e 
processos científico-técnicos, de âmbito geral ou especializado, 
executadas com autonomia e responsabilidade, tendo em vista 
informar a decisão superior, requerendo uma especialização e 
formação básica de nível de licenciatura.

5. Vencimento

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, nível 6, vence 
pelo índice 430 da tabela indiciária de vencimento constante do 
mapa 2 do Anexo I da Lei n.º 14/2009.

6. Método de selecção

A selecção será efectuada por duas fases, sendo a 1.ª elimi-
natória, e utilizar-se-ão os seguintes métodos, ponderados da 
seguinte forma:

1.ª fase:

Prova de conhecimentos — 50%.

2.ª fase:

a) Entrevista profissional — 40%; e 

b) Análise curricular — 10%. 

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita e terá a duração máxima de três horas. Não serão admiti-
dos à 2.ª fase e consideram-se excluídos os candidatos que obte-
nham classificação inferior a 50 pontos percentuais na prova de 
conhecimentos.

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos, por comparação com o 
perfil de exigências da função.
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履歷分析是透過衡量投考人之學歷資格、專業資格、專業

資歷及經驗，曾任工作及專業補充培訓，以審核其擔任特定職

務之能力。

7. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

7.1 法律知識：

I.《澳門特別行政區基本法》；

I I. 經十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法

典》；

III.《澳門公職法律制度》：

a）第14/2009號法律——公務人員職程制度；

b）第15/2009號法律——領導及主管人員通則的基本規

定；

c）第26/2009號行政法規——領導及主管人員通則的補充

規定；

d）經十二月二十八日第62/98/M號法令修改、十二月

二十一日第87/89/M號法令核准之《澳門公共行政工作人員通

則》；

e）第8/2004號法律——公共行政工作人員工作表現評核原

則；

f）第31/2004號行政法規——公共行政工作人員的工作表

現評核一般制度；

g）第235/2004號行政長官批示——評核諮詢委員會的設

立、組成及運作規則；

h）第8/2006號法律——公務人員公積金制度；

i）第15/2006號行政法規——公務人員公積金制度投放供

款規章；

IV. 澳門特別行政區警察總局有關的法律及行政法規：

a）第1/2001號法律；

b）第5/2009號行政法規；

c）第16/2010號行政命令；

V. 有關工程、資產與勞務之取得的開支制度：

a）經五月十五日第30/89/M號法令及第6/2006號行政法規

修改之十二月十五日第122/84/M號法令（中文參考文本載於澳

門法律網頁：www.macaolaw.gov.mo）；

A análise curricular visa examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional 
complementar. 

7. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

7.1. Conhecimento em legislação:

I. Lei Básica da RAEM;

II. Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

III. Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

a) Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos; 

b) Lei n.º 15/2009 — Disposições Fundamentais do Estatuto 
do Pessoal de Direcção e Chefia; 

c) Regulamento Administrativo n.º 26/2009 — Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia;

d) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de De-
zembro, com a nova redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro; 

e) Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do desem-
penho dos trabalhadores da Administração Pública; 

f) Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime geral 
de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administra-
ção Pública; 

g) Despacho do Chefe do Executivo n.º 235/2004 — Regras 
relativas à constituição, composição e funcionamento da Comis-
são Paritária; 

h) Lei n.º 8/2006 — Regime de Previdência dos Trabalhadores 
dos Serviços Públicos; 

i) Regulamento Administrativo n.º 15/2006 — Regulamento 
da aplicação das contribuições do Regime de Previdência dos 
Trabalhadores dos Serviços Públicos. 

IV. Lei e Regulamento Administrativo dos Serviços de Polícia 
Unitários da RAEM: 

a) Lei n.º 1/2001; 

b) Regulamento Administrativo n.º 5/2009;

c) Ordem Executiva n.º 16/2010.

V. Regime de despesas com obras e aquisição de bens e servi-
ços:

a) Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as 
alterações dadas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de Maio, 
e Regulamento Administrativo n.º 6/2006 (a versão em língua 
chinesa encontra-se disponível para consulta na página «www.
macaolaw.gov.mo» — Portal Jurídico de Macau);
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b）七月六日第63/85/M號法令（中文參考文本載於澳門法

律網頁：www.macaolaw.gov.mo）；

VI. 行政當局在資訊方面的活動協調機制：

a）五月二十四日第39/GM/96號批示。

7.2 專業知識：

——資料庫的設計、開發及管理：包括MS SQL Server及

Oracle等；

——微軟系統伺服器安裝及設定：包括Windows Server、

Web Server、Email Server、Domain Server、DNS Server及

SQL Server等；

——應用程式的編寫：包括Delphi、ASP.net、C#、ASP

及Java等；

——資訊系統的分析及開發：包括Client/Server及Web

等；

——資訊保安及網絡保安；

——區域網絡及廣域網絡的網絡架設、管理及操作；

——內聯網及國際互聯網；

——一般應用軟件及資訊網絡硬件的知識。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例。

知識考試的地點、日期及時間將於公布准考人確定名單時

通知。

8. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及現行《澳門公共行政工作人員

通則》所規範。

9. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：局長辦公室協調員 趙汝民

正選委員：顧問高級技術員　鄺耀漢

     二等高級技術員　鄭奇添

候補委員：資源管理廳廳長　陳思敏

     顧問高級技術員　黃永祺

二零一一年九月二日於警察總局

局長 白英偉

（是項刊登費用為 $8,436.00）

b) Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho (a versão em língua 
chinesa encontra-se disponível para consulta na página «www.
macaolaw.gov.mo» — Portal Jurídico de Macau).

VI. Mecanismos de coordenação das actividades da Adminis-
tração no domínio da informática:

a) Despacho n.º 39/GM/96, de 24 de Maio.

7.2 Conhecimento profissional:

 — Desenho, desenvolvimento e administração das bases de 
dados: incluindo MS SQL Server e Oracle, etc.;

— Instalação e configuração de servidores do sistema da Mi-
crosoft: incluindo Windows Server, Web Server, E-mail Server, 
Domain Server, DNS Server e SQL Server, etc.;

— Programação de aplicações: incluindo Delphi, ASP.net, C#, 
ASP e Java, etc.;

— Análise e desenvolvimento dos sistemas informáticos: in-
cluindo Client/Server e Web, etc.;

— Segurança informática e segurança de redes;

— Arquitectura, administração e operação das redes LAN e 
WAN;

— Intranet e Internet;

— Conhecimentos em softwares de aplicações vulgares e de 
hardwares de redes informáticas gerais.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, na 
prova de conhecimentos, os diplomas legais acima mencionados.

O local, a data e hora da realização da prova de conhecimen-
tos constarão do aviso referente à lista definitiva dos candidatos 
admitidos.

8. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 e do ETAPM, em vigor.

9. Júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Chio U Man, coordenador do Gabinete do Co-
mandante-geral.

Vogais efectivos: Kuong Io Hon, técnico superior assessor; e

Cheang Kei Tim, técnico superior de 2.ª classe.

Vogais suplentes: Chan Si Man, chefe do Departamento de 
Gestão de Recursos; e

Wong Weng Kei, técnico superior assessor.

Serviços de Polícia Unitarios, aos 2 de Setembro de 2011.

O Comandante-geral, José Proença Branco.

(Custo desta publicação $ 8 436,00)
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新 聞 局

公 告

按照行政長官二零一一年八月十九日批示，根據第14/2009

號法律及現行《澳門公共行政工作人員通則》的規定，以文件

審閱及有限制的方式，為新聞局之公務員進行普通晉級開考，

以填補本局人員編制內技術輔助人員組別第一職階首席特級技

術輔導員一缺。

上述開考通告已張貼於南灣大馬路762-804號中華廣場15樓

新聞局大堂，報考申請應自本公告刊登於《澳門特別行政區公

報》之日緊接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一一年八月二十五日於新聞局

局長 陳致平

（是項刊登費用為 $1,057.00）

行  政  暨  公  職  局

公  告

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第五十七條第三

款的規定，現將本局為填補人員編制高級技術員職程第一職階

首席顧問高級技術員五缺，以審閱文件、有限制的方式進行的

一般晉升開考的報考人臨時名單張貼在水坑尾街一百六十二號

公共行政大樓二十六樓行政暨公職局之行政暨財政處以供查

閱，為期十天，自本公告公布日起計。開考的公告已在二零

一一年八月三日第三十一期《澳門特別行政區公報》第二組內

公布。

根據上述通則第五十七條第五款的規定，本名單被視為確

定名單。

二零一一年八月二十二日於行政暨公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $1,087.00）

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Anúncio 

Faz-se público que, por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Exe-
cutivo, de 19 de Agosto de 2011, se acha aberto o concurso co-
mum, de acesso, documental e condicionado aos funcionários do 
Gabinete de Comunicação Social, nos termos da Lei n.º 14/2009 
e do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, em vigor, para o preenchimento de um lugar de adjun-
to-técnico especialista principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal  
técnico de apoio do quadro de pessoal deste Gabinete.

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixado 
no átrio do Gabinete de Comunicação Social, sito na Avenida 
da Praia Grande, n.os 762 a 804, Edif. China Plaza, 15.º andar, e o 
prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

Gabinete de Comunicação Social, aos 25 de Agosto de 2011.

O Director do Gabinete, Victor Chan.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Anúncio 

Torna-se público que se encontra afixada, a partir da data da 
publicação do presente anúncio, durante dez dias, na Divisão 
Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Ad-
ministração e Função Pública, sita na Rua do Campo, n.º 162, 
Edifício Administração Pública, 26.º andar, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de cinco lugares de técnico 
superior assessor principal, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior do quadro de pessoal desta Direcção de Serviços, aber-
to por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 
2011, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Traba-
lhadores da Administração Pública de Macau, vigente.

A presente lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 57.º do supracitado Estatuto.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 22 de Agosto de 2011.

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)
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法 務 局

公 告

本局為填補人員編制內傳譯及翻譯人員組別第一職階顧問

文案一缺，經二零一一年八月十七日第三十三期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制的方式進行普通晉

升開考公告。現根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第

五十七條第三款的規定公布，准考人臨時名單已張貼在水坑尾

街162號公共行政大樓十九樓法務局內。

根據同一通則第五十七條第五款的規定，上述臨時名單被

視為確定名單。

二零一一年八月三十一日於法務局

代局長 梁葆瑩

（是項刊登費用為 $989.00）

民 政 總 署

公  告

氹仔東亞運大馬路設置單車徑工程——第二期

公開招標競投

1. 招標方式：公開招標。

2. 施工地點：氹仔東亞運大馬路。

3. 承攬工程目的：氹仔東亞運大馬路設置單車徑工程——

第二期。

4. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標日

起計，可按招標方案規定延期。

5. 承攬類型：以系列價金承攬。

6. 臨時擔保：澳門幣叁拾萬元正（$300,000.00），以現金

存款或以法定銀行擔保或保險擔保提供。

7. 確定擔保：判予工程總金額的百分之五（為擔保合同之

履行，須從承攬人每次收到之每次部分支付中再扣除5%，作

為此將要提供之確定擔保之追加）。

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do 
Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Ma-
cau, vigente, se encontra afixada, na Direcção dos Serviços de 
Assuntos de Justiça (DSAJ), sita na Rua do Campo, n.º 162, 
Edifício Administração Pública, 19.º andar, a lista provisória do 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o 
preenchimento de um lugar de letrado assessor, 1.º escalão, do 
grupo de pessoal de interpretação e tradução do quadro de pes-
soal da DSAJ, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 33, II Série, de 17 de Agosto de 2011. 

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, nos 
termos do n.º 5 do artigo 57.º do supracitado diploma legal.

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 31 de Agos-
to de 2011.

A Directora dos Serviços, substituta, Leong Pou Ieng.

(Custo desta publicação $ 989,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Anúncios 

Concurso público da «Obra de construção da ciclovia na 

Avenida dos Jogos da Ásia Oriental, Taipa — Fase II»

1. Modalidade do concurso: concurso público. 

2. Local de execução da obra: Avenida dos Jogos da Ásia 
Oriental, Taipa. 

3. Objecto da empreitada: obra de construção da ciclovia na 
Avenida dos Jogos da Ásia Oriental, Taipa — Fase II. 

4. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade da 
proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data do acto públi-
co do concurso, prorrogável nos termos previstos no programa 
do concurso. 

5. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços. 

6. Caução provisória: trezentas mil patacas ($ 300 000,00), a 
prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária ou 
seguro-caução aprovado nos termos legais. 

7. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 
importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos 
pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do contra-
to, em reforço da caução definitiva a prestar). 
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8. 底價：不設底價。

9. 參加條件：在土地工務運輸局內有施工註冊者。

10. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163號，民政總

署大樓，文書及檔案中心。

截止日期及時間：二零一一年九月二十八日下午五時正

（標書須以澳門特別行政區兩種官方語言其中一種編製）。

11. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門南灣大馬路804號中華廣場六字樓，民政總署培

訓中心禮堂。

日期及時間：二零一一年九月二十九日上午十時正。

為了第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

開標。

12. 查閱案卷及取得副本之地點、日期及時間：

有關圖則、承投規則、招標方案及其他補充文件，可於本

通告刊登之日起至開標日止，於辦公時間內前往澳門南灣大馬

路南通商業大廈十七字樓民政總署道路渠務部查閱。

有興趣者亦可於二零一一年九月二十八日下午五時前，向

有關部門取得招標案卷副本，每份為澳門幣壹仟元（按照第

74/99/M號法令第五十二條第三款的規定）。

13. 工期：此工程之工期不得超過150 天。

14. 標書評核標準及其所佔之比重：

——工程總造價及各項單價 ...........................................65%

——合理工期 ..................................................................10%

——施工計劃：

i. 工序的仔細度和建議 .....................................................4%

ii. 工序之連貫關係 ............................................................2%

iii. 施工計劃期的適用性及可行性 ....................................2%

——施工方案及建議 ........................................................7%

——對類似工程之經驗 ....................................................5%

——材料質量 ....................................................................5%

15. 附加的說明文件：由二零一一年九月二十一日至截標日

止，投標者應前往澳門南灣大馬路南通商業大廈十七字樓民政

8. Preço base: não há. 

9. Condições de admissão: inscrição na Direcção dos Serviços 
de Solos, Obras Públicas e Transportes, na modalidade de exe-
cução de obras. 

10. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: 

Local: Núcleo de Expediente e Arquivo do IACM, sito na Av. 
de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Edf. Sede do IACM; 

Dia e hora limite para a entrega das propostas: dia 28 de Se-
tembro de 2011, às 17,00 horas (a proposta deve ser redigida 
numa das línguas oficiais da RAEM). 

11. Local, dia e hora do acto público: 

Local: Centro de Formação do IACM, sito na Avenida da 
Praia Grande, n.º 804, Edf. China Plaza, 6.º andar, Macau.

Dia e hora: dia 29 de Setembro de 2011, pelas 10,00 horas. 

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para se-
rem esclarecidas as eventuais dúvidas relativas aos documentos 
apresentados no concurso. 

12. Local, dia e hora para exame do processo e obtenção da 
cópia: 

O projecto, o caderno de encargos, o programa do concurso 
e outros documentos complementares podem ser examinados 
nos Serviços de Saneamento, Vias e Manutenção Urbana do 
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, sitos na Av. da 
Praia Grande, Edifício Comercial Nam Tung, 17.º andar, Macau, 
durante as horas de expediente, desde o dia da publicação do 
anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso. 

No local acima referido, poderão ser solicitadas até às 17,00 
horas do dia 28 de Setembro de 2011, cópias do processo do 
concurso ao preço de $ 1 000,00 (mil patacas) por exemplar, ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M. 

13. Prazo de execução da obra: o prazo de execução não po-
derá ser superior a cento e cinquenta dias. 

14. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores 
de ponderação: 

— Preço global da empreitada e lista de preços unitários: 
65%; 

— Prazo de execução razoável: 10%;

— Plano de trabalhos: 

i. O nível descritivo das actividades elementares: 4%;

ii. A interdependência das actividades elementares: 2%;

iii. A adequabilidade e viabilidade dos prazos de execução: 2%.

— Programa e proposta da realização da obra: 7%;

— Experiência em obras semelhantes: 5%;

— Qualidade do material: 5%.

15. Junção de esclarecimentos: 

Os concorrentes deverão comparecer nos Serviços de Sa-
neamento, Vias e Manutenção Urbana do Instituto para os As-
suntos Cívicos e Municipais, sitos na Av. da Praia Grande, Edi-
fício Comercial Nam Tung, 17.º andar, Macau, a partir de 21 de 
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總署道路渠務部，以了解有否附加之說明文件。

二零一一年九月一日於民政總署

管理委員會副主席 羅永德

（是項刊登費用為 $3,638.00）

“購買及安裝公園及休憩區設施”

公開招標競投

為進行“購買及安裝公園及休憩區設施”公開招標，有關

承投規則、招標方案及其他補充文件，可於本通告刊登之日起

至開標日止，於辦公時間內前往澳門南灣大馬路南通商業大廈

十八字樓民政總署建築及設備部查閱。

有興趣者亦可於二零一一年九月十九日下午五時前，向有

關部門取得招標案卷副本，每份為澳門幣壹佰元（$100.00）

（按照第63/85/M號法令第十條第三款的規定）。

截止遞交標書日期為二零一一年九月二十二日下午五時

正。競投人或其代表請將有關標書及文件送交本署大樓地

下文書及檔案中心，並須繳交臨時保證金澳門幣伍萬元正

（$50,000.00）。臨時保證金可以現金或抬頭為“民政總署”

的支票或銀行擔保書，於澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）

163號地下本署財務處出納繳交。

開標日期為二零一一年九月二十三日上午十時，於本署

培訓中心（南灣大馬路804號中華廣場六字樓）舉行。根據第

63/85/M號法令第二十七條所預見的效力，及對所提交之標書

文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席開標。

由二零一一年九月十九日至截標日止，投標者應前往澳門

南灣大馬路南通商業大廈十八字樓民政總署建築及設備部，以

了解有否附加之說明文件。

二零一一年九月一日於民政總署

管理委員會副主席 羅永德

（是項刊登費用為 $1,771.00）

Setembro de 2011 até à data limite para entrega das propostas, 
para tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos adicio-
nais. 

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, 1 de Setem-
bro de 2011. 

O Vice-Presidente do Conselho de Administração, Lo Veng 
Tak.

(Custo desta publicação $ 3 638,00)

Concurso público

«Aquisição de equipamentos no parque e zona de lazer»

Faz-se público que se acha aberto o concurso público para a 
«Aquisição de equipamentos no parque e zona de lazer».

O programa do concurso, o caderno de encargos e outros do-
cumentos complementares podem ser examinados, nos Serviços 
de Construções e Equipamentos Urbanos do Instituto para os 
Assuntos Cívicos e Municipais, sitos na Av. da Praia Grande, 
Edifício Comercial Nam Tung, 18.º andar, Macau, durante as ho-
ras de expediente, desde o dia da publicação do anúncio até ao 
dia e hora do acto público do concurso.

No local acima referido poderão ser solicitadas até às 17,00 
horas do dia 19 de Setembro de 2011, cópias do processo do 
concurso ao preço de $ 100,00 (cem patacas) por exemplar, ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M.

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas 
do dia 22 de Setembro de 2011. Os concorrentes ou seus re-
presentantes devem entregar as propostas e os documentos 
no Núcleo de Expediente e Arquivo do IACM e prestar uma 
caução provisória no valor de $ 50 000,00 (cinquenta mil pata-
cas). A caução provisória pode ser efectuada na Tesouraria da 
Divisão de Contabilidade e Assuntos Financeiros do IACM, 
sita na Avenida de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, por depósito 
em dinheiro, cheque ou garantia bancária.

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á no 
auditório do Centro de Formação do IACM, sito na Avenida da 
Praia Grande, n.º 804, Edf. China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 
horas do dia 23 de Setembro de 2011. Os concorrentes ou seus 
representantes deverão estar presentes no acto público de 
abertura de propostas para os efeitos previstos no artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 63/85/M, e para esclarecer as eventuais dúvidas 
relativas aos documentos apresentados no concurso.

Os concorrentes deverão comparecer nos Serviços de Cons-
truções e Equipamentos Urbanos do Instituto para os Assuntos 
Cívicos e Municipais, sitos na Av. da Praia Grande, Edifício Co-
mercial Nam Tung, 18.º andar, Macau, a partir de 19 de Setem-
bro de 2011, inclusive, e até à data limite para entrega das pro-
postas, para tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos 
adicionais.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, 1 de Setem-
bro de 2011.

O Vice-Presidente do Conselho de Administração, Lo Veng 
Tak.

(Custo desta publicação $ 1 771,00)
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退  休  基  金  會

通 告

退休基金會行政管理委員會於二零一一年八月三十一日決

議，根據第16/2006號行政法規第六條第二款，及刊登於二零

一一年三月三十日第十三期《澳門特別行政區公報》第二組的

第14/2011號行政法務司司長批示第二款之規定，進行新的永

久性授權，以確保退休基金會良好運作，履行法律所賦予之職

責。 

I. 基此，授予及轉授予行政管理委員會楊儉儀主席或當其

不在或因故不能視事時之代任人，在作出所有關於退休基金會

範圍內之行為的所需權限，尤其： 

1. 編制退休基金會工作計劃、本身預算草案及管理帳目，

以及公務人員公積金制度年度財務報表； 

2. 收取退休基金會的收入； 

3. 根據監督實體及行政管理委員會的指導方針管理財產； 

4. 接受遺贈、遺產或贈與； 

5. 准許將已失去效用之耐用品報廢及隨後以公開拍賣形式

出售或銷毀； 

6. 倘適用法例有所規定，准許退還保證金及以銀行擔保取

替以存款或以現金所提供之保證； 

7. 經核實合法性、已預留款項和已獲有權限實體的准許

後，批准載於退休基金會本身預算內的費用之處理和結算； 

8. 批准不超過澳門幣叁仟圓之交際費； 

9. 批准工程與資產及勞務取得之開支，但以澳門幣柒萬伍

仟圓為限； 

10. 除上款所指開支外，亦可不論其金額多少批准因部門運

作所需要之每月開支，如設施及動產之租金開支、水電費、清

潔服務費、管理費或其他同類開支； 

11. 批准為人員、器具、設備、不動產及交通工具投保； 

12. 根據十一月二十九日第88/99/M號法令第三十九條第三

款的規定，核准經公共郵政經營人就公共郵政服務已設信用之

行使； 

13. 確認在退休基金會內進行競投之判給卷宗； 

FUNDO DE PENSÕES

Avisos

O Conselho de Administração do Fundo de Pensões, reuni-
do a 31 de Agosto de 2011, deliberou, ao abrigo do disposto no 
n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Administrativo n.º 16/2006, 
e ao abrigo do disposto no n.º 2 do Despacho da Secretária para 
a Administração e Justiça n.º 14/2011, publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 13, II 
Série, de 30 de Março de 2011, proceder a nova delegação e sub-
delegação de competências, com carácter permanente, por for-
ma a assegurar os poderes necessários ao bom funcionamento 
do Fundo, na prossecução das atribuições legalmente previstas.

I. Nestes termos, são delegadas e subdelegadas na presidente 
do Conselho de Administração do FP, Dr.ª Ieong Kim I, ou em 
quem a substitua nas suas ausências ou impedimentos, as com-
petências necessárias para a prática de todos os actos relativos 
às matérias do âmbito do FP, nomeadamente:

1. Elaborar o plano de actividades, o projecto de orçamento 
privativo, a conta de gerência do FP e as demonstrações finan-
ceiras anuais do Regime de Previdência dos Trabalhadores dos 
Serviços públicos;

2. Arrecadar as receitas do FP;

3. Gerir o património de acordo com as directrizes da tutela e 
do Conselho de Administração;

4. Aceitar legados, heranças ou doações;

5. Autorizar abates à carga e ulterior venda em hasta pública 
ou destruição de bens duradouros, considerados inservíveis;

6. Autorizar a restituição de cauções e a substituição, por 
garantia bancária, dos depósitos ou da prestação de caução em 
dinheiro, quando prevista na legislação aplicável;

7. Autorizar o processamento e liquidação das despesas que 
hajam de ser satisfeitas por conta do orçamento privativo do FP, 
verificados os pressupostos de legalidade, cabimentação e auto-
rização pela entidade competente;

8. Autorizar despesas de representação até ao montante de 
MOP 3 000,00;

9. Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição 
de bens e serviços até ao montante de MOP 75 000,00;

10. Autorizar ainda para além das despesas referidas no nú-
mero anterior, as despesas decorrentes de encargos mensais, 
como sejam o arrendamento das instalações e aluguer de bens 
móveis, pagamento de electricidade e água, serviços de limpeza, 
despesas de condomínio ou outras da mesma natureza, indepen-
dentemente do respectivo valor;

11. Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento, 
imóveis e viaturas;

12. Aprovar créditos constituídos pelo operador público de 
correio relativos à prestação de serviços públicos postais, nos 
termos do n.º 3 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 
de Novembro; 

13. Homologar os autos de adjudicação dos concursos realiza-
dos no FP;
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14. 在授予之權限內，以澳門特別行政區政府名義，簽署所

有應在退休基金會訂定的合同的公文書； 

15. 在退休基金會職責範圍內簽署發往澳門特別行政區內或

區外的機關或實體之文書； 

16. 根據適用法律規定，許可退休及撫卹制度的受益人登

記，以及命令中止或註銷有關登記； 

17. 根據適用法律規定，批准退還或補扣退休及撫卹制度範

圍內之不正確扣除； 

18. 根據適用之法律規定，許可公積金制度的受益人登記，

以及命令中止或註銷有關登記； 

19. 根據適用法律規定，批准退還或補扣公積金制度範圍內

之不正確扣除； 

20. 許可按照第8/2006號法律第36及37條所作之申請； 

21. 根據適用法律規定，准許在公務人員公積金制度範圍內

投放供款項目的轉換； 

22. 按退休基金會之存檔文件簽發證明書，但法律另有規定

者除外； 

23. 確保人事管理及行使紀律懲戒權； 

24. 核准退休基金會內部規章； 

25. 簽署填補證書； 

26. 授予職權及接受名譽承諾； 

27. 許可續任以及許可臨時委任轉為確定委任； 

28. 以退休基金會名義簽訂編制外合同、散位合同、個人勞

動合同及提供勞務合同； 

29. 許可人員職程內之職階轉變； 

30. 依法准許免職及解除合同； 

31. 簽署退休基金會人員服務時間之計算及結算書，以及相

關之聲明書； 

32. 許可在法律所定限度內之超時工作或輪值工作； 

33. 許可工作人員參加在本地區舉行之會議、研討會、座談

會、專題講座及其他類似活動； 

14. Outorgar, em representação da Região Administrativa 
Especial de Macau (RAEM), dentro das competências que lhe 
são conferidas, em todos os instrumentos públicos, relativos a 
contratos que devam ser lavrados no FP; 

15. Assinar o expediente dirigido a entidades da RAEM e do 
exterior no âmbito das atribuições do FP;

16. Autorizar a inscrição dos beneficiários do Regime de Apo-
sentação e Sobrevivência, bem como determinar a respectiva 
suspensão ou cancelamento, de acordo com as disposições legais 
aplicáveis;

17. Autorizar a restituição ou constituição de débitos relativos 
a descontos incorrectamente processados no âmbito do Regime 
de Aposentação e Sobrevivência, nos termos da legislação apli-
cável;

18. Autorizar a inscrição dos beneficiários do regime de pre-
vidência dos trabalhadores dos serviços públicos, bem como 
determinar a respectiva suspensão ou cancelamento, de acordo 
com as disposições legais aplicáveis;

19. Autorizar a restituição ou constituição de débitos relativos 
a contribuições incorrectamente processados no âmbito do regi-
me de previdência dos trabalhadores dos serviços públicos, nos 
termos da legislação aplicável;

20. Autorizar os pedidos formulados nos termos dos artigos 
36.º e 37.º da Lei n.º 8/2006;

21. Autorizar a mudança de planos de aplicação das contri-
buições  no âmbito do regime de previdência dos trabalhadores 
dos serviços públicos, nos termos da legislação aplicável; 

22. Emitir certidões de documentos arquivados no Fundo de 
Pensões, com exclusão dos excepcionados por lei;

23. Assegurar a gestão do pessoal e exercer o poder discipli-
nar;

24. Aprovar o Regulamento Interno do FP;

25. Assinar os diplomas de provimento;

26. Conferir posse e receber a prestação de compromisso de 
honra;

27. Autorizar a recondução e converter em definitivas as no-
meações provisórias;

28. Outorgar em representação do FP, em todos os contratos 
além do quadro, de assalariamento, individual de trabalho e de 
prestação de serviços;

29. Autorizar a transição de escalão nas carreiras de pessoal;

30. Conceder a exoneração e rescisão de contratos, nos termos 
legais;

31. Assinar os diplomas de contagem, liquidação e declara-
ções de tempo de serviço prestado pelo pessoal do FP;

32. Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias ou por turnos até ao limite previsto na lei;

33. Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-
tes, quando realizadas no Território;



9936 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 36 期 —— 2011 年 9 月 7 日

34. 根據現行法例審批特別假期； 

35. 根據現行法例審批因個人理由或工作需要之年假累積； 

36. 准許收回因病缺勤而喪失之在職薪俸； 

37. 決定工作人員前往香港執行公務，而有關行程按法例規

定引致有權收取一天的日津貼； 

38. 許可退休基金會的工作人員、退休金及撫卹金受益人及

其家屬前往衛生局健康檢查委員會作檢查； 

39. 根據每個個案適用之法律規定，得對預支定期金、津貼

及補助之申請作出決定； 

40. 促進及執行可提高行政效率的措施。 

II. 行政管理委員會主席得透過退休基金會行政管理委員會

的確認將有關權限轉授予行政管理委員會副主席及主管人員。 

III. 對於現授予及轉授予之權限，並不妨礙對在授權範圍

內所作出之行為行使收回權及監察權。 

IV. 對行使現授予及轉授予權限所作出之行為，得提起必要

訴願。 

V. 追認行政管理委員會主席自二零一一年八月二十六日

起，在授予及轉授予權限範圍內所作之一切行為。 

二零一一年八月三十一日於退休基金會 

行政管理委員會： 楊儉儀 

 沙蓮達 

 雪萬龍 

 朱偉幹 

 葉炳權 

（是項刊登費用為 $6,051.00）

第05/CA-PRES/FP/2011號內部批示

I. 根據退休基金會行政管理委員會二零一一年八月三十一

日授權決議第二條，本人轉授監察及監督退休基金會各附屬單

位的權限予沙蓮達副主席。

34. Conceder licença especial, nos termos da legislação em 
vigor;  

35. Decidir sobre a acumulação de férias, por motivos pes-
soais ou por conveniência de serviço, nos termos da legislação 
em vigor; 

36. Autorizar a recuperação do vencimento de exercício per-
dido por motivo de doença;

37. Determinar deslocações de trabalhadores a Hong Kong, 
de que resulte direito à percepção de ajudas de custo por um 
dia, nos termos da Lei;

38. Autorizar a apresentação de trabalhadores, aposentados e 
pensionistas do FP, e seus familiares às juntas médicas que fun-
cionam no âmbito dos Serviços de Saúde;

39. Decidir quanto aos pedidos de adiantamento de pensões, 
subsídios e abonos, de acordo com as disposições legais aplicá-
vel a cada caso; 

40. Promover e fazer executar medidas que permitam elevar a 
eficácia administrativa.

II. A presidente do Conselho de Administração, pode sub-
delegar as competências que ora lhe são conferidas, nos vice-
-presidentes daquele Conselho de Administração e no pessoal 
com funções de chefia, mediante homologação do Conselho de 
Administração do FP.

III. A presente delegação e subdelegação de competências é 
feita sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência 
dos actos praticados ao abrigo da mesma.

IV. Dos actos praticados no uso das competências aqui confe-
ridas cabe recurso hierárquico necessário.

V. São ratificados todos os actos praticados pela presidente do 
Conselho de Administração, no âmbito das competências ora 
delegadas e subdelegadas, desde 26 de Agosto de 2011.

Fundo de Pensões, aos 31 de Agosto de 2011.

O Conselho de Administração: Ieong Kim I; 

Ermelinda Maria da Conceição Xavier; 

Manuel Joaquim das Neves; 

José Chu; e 

Ip Peng Kin.

(Custo desta publicação $ 6 051,00)

Despacho Interno n.º 05/CA-PRES/FP/2011

I. Nos termos do artigo II da delegação de competências, por 
deliberação do Conselho de Administração (CA) do Fundo de 
Pensões (FP), de 31 de Agosto de 2011, subdelego na vice-presi-
dente do CA, Ermelinda Maria da Conceição Xavier, as minhas 
competências no que se refere à supervisão e fiscalização das 
diversas subunidades orgânicas do FP.
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II. 本人並轉授下列特指權限予沙蓮達副主席：

1. 收取退休基金會的收入；

2. 准許將已失去效用之耐用品報廢及隨後以公開拍賣形式

出售或銷毀；

3. 倘適用法例有所規定，准許退還保證金及以銀行擔保取

替以存款或以現金所提供之保證；

4. 經核實合法性、已預留款項和已獲有權限實體的准許

後，批准載於退休基金會本身預算內的費用之處理和結算；

5. 批准不超過澳門幣叁仟圓之交際費；

6. 批准工程與資產及勞務取得之開支，但以澳門幣柒萬伍

千圓為限；

7. 除上款所指開支外，亦可不論其金額多少批准因部門運

作所需要之每月開支，如設施及動產之租金開支、水電費、清

潔服務費、管理費或其他同類開支；

8. 批准為人員、器具、設備、不動產及交通工具投保；

9. 根據十一月二十九日第88/99/M號法令第三十九條第三款

的規定，核准經公共郵政經營人就公共郵政服務已設信用之行

使；

10. 確認在退休基金會內進行競投之判給卷宗；

11. 在授予之權限內，以澳門特別行政區政府名義，簽署所

有應在退休基金會訂定的合同的公文書；

12. 在退休基金會職責範圍內簽署發往澳門特別行政區內或

區外的機關或實體之文書；

13. 按退休基金會之存檔文件簽發證明書，但法律另有規定

者除外；

14. 確保人事管理及行使紀律懲戒權；

15. 簽署填補證書；

16. 許可續任以及許可臨時委任轉為確定委任；

17. 以退休基金會名義簽訂編制外合同、散位合同及提供勞

務合同；

18. 許可人員職程內之職階轉變；

19.  依法准許免職及解除合同；

20. 簽署退休基金會人員服務時間之計算及結算書，以及相

關之聲明書；

II. Subdelego ainda na vice-presidente, Ermelinda Maria da 
Conceição Xavier, as seguintes competências específicas:

1. Arrecadar as receitas do FP;

2. Autorizar abates à carga e ulterior venda em hasta pública 
ou destruição de bens duradouros, considerados inservíveis;

3. Autorizar a restituição de cauções e a substituição, por 
garantia bancária, dos depósitos ou da prestação de caução em 
dinheiro, quando prevista na legislação aplicável;

4. Autorizar o processamento e liquidação das despesas que 
hajam de ser satisfeitas por conta do orçamento privativo do FP, 
verificados os pressupostos de legalidade, cabimentação e auto-
rização pela entidade competente;

5. Autorizar despesas de representação até ao montante de 
MOP 3 000,00;

6. Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição 
de bens e serviços até ao montante de MOP 75 000,00;

7. Autorizar ainda, para além das despesas referidas no núme-
ro anterior, as despesas decorrentes de encargos mensais, como 
sejam o arrendamento das instalações e aluguer de bens móveis, 
pagamento de electricidade e água, serviços de limpeza, despe-
sas de condomínio ou outras da mesma natureza, independente-
mente do respectivo valor;

8. Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento, 
imóveis e viaturas;

9. Aprovar créditos constituídos pelo operador público de 
correio relativos à prestação de serviços públicos postais, nos 
termos do n.º 3 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 
de Novembro; 

10. Homologar os autos de adjudicação dos concursos realiza-
dos no FP;

11. Outorgar, em representação da Região Administrativa 
Especial de Macau (RAEM), dentro das competências que lhe 
são conferidas, em todos os instrumentos públicos, relativos a 
contratos que devam ser lavrados no FP; 

12. Assinar o expediente dirigido a entidades da RAEM e do 
exterior no âmbito das atribuições do FP;

13. Emitir certidões de documentos arquivados no FP, com 
exclusão dos excepcionados por lei;

14. Assegurar a gestão do pessoal e exercer o poder discipli-
nar;

15. Assinar os diplomas de provimento;

16. Autorizar a recondução e converter em definitivas as no-
meações provisórias;

17. Outorgar em representação do FP, em todos os contratos 
além do quadro, de assalariamento e de prestação de serviços;

18. Autorizar a transição de escalão nas carreiras de pessoal;

19. Conceder a exoneração e rescisão de contratos, nos termos 
legais;

20. Assinar os diplomas de contagem, liquidação e declara-
ções de tempo de serviço prestado pelo pessoal do FP;
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21. 許可在法律所定限度內之超時工作或輪值工作；

22. 許可工作人員參加在本地區舉行之會議、研討會、座談

會、專題講座及其他類似活動；

23. 根據現行法例審批特別假期及因個人理由之年假累積；

24. 許可退休基金會的工作人員及其家屬前往衛生局健康檢

查委員會作檢查；

25. 根據每個個案適用之法律規定，得對退休基金會的工作

人員的津貼及補助之申請作出決定；

26. 促進及執行可提高行政效率的措施。 

III.  行政管理委員會副主席沙蓮達得透過行政管理委員會

的確認，將有助退休基金會良好運作的適當權限轉授予主管人

員。

IV. 對於現轉授之權限，並不妨礙對在授權範圍內所作出之

行為行使收回權及監察權。

V. 對行使現轉授權限而作出之行為，得提起必要訴願。

VI. 追認行政管理委員會沙蓮達副主席自二零一一年八月

二十六日起，在轉授權限範圍內所作之一切行為。

（經二零一一年八月三十一日行政管理委員會決議確認）

二零一一年八月三十一日於退休基金會

行政管理委員會主席 楊儉儀

（是項刊登費用為 $4,048.00）

第 06/CA-PRES/FP/2011號內部批示

事由：轉授予公積金制度廳廳長之權限

1. 繼退休基金會行政管理委員會於二零一一年八月三十一

日的決議，本人轉授予公積金制度廳廳長Fát ima Maria da 

Conceição da Rosa或當其不在或因故不能視事時之代任人以下

權限：

a）對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理；

b）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函件；

21. Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias ou por turnos até ao limite previsto na lei;

22. Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-
tes, quando realizadas no Território;

23. Conceder licença especial e decidir sobre a acumulação de 
férias, por motivos pessoais, nos termos da legislação em vigor; 

24. Autorizar a apresentação de trabalhadores do FP e seus 
familiares às juntas médicas que funcionam no âmbito dos Ser-
viços de Saúde;

25. Decidir quanto aos pedidos de subsídios e abonos dos tra-
balhadores do FP, de acordo com as disposições legais aplicáveis 
a cada caso; 

26. Promover e fazer executar medidas que permitam elevar a 
eficácia administrativa.

III. Por homologação do Conselho de Administração, a vice-
-presidente, Ermelinda Maria da Conceição Xavier, poderá 
subdelegar no pessoal com funções de chefia as competências 
que forem julgadas adequadas ao bom funcionamento do Fundo 
de Pensões.

IV. A presente subdelegação de competências é feita sem 
prejuízo dos poderes de avocação e superintendência dos actos 
praticados ao abrigo da mesma.

V. Dos actos praticados no uso das competências ora subdele-
gadas cabe recurso hierárquico necessário.

VI. São ratificados todos os actos praticados pela vice-presi-
dente do Conselho de Administração, Ermelinda Maria da Con-
ceição Xavier, no âmbito das competências ora subdelegadas, 
desde 26 de Agosto de 2011.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 31 

de Agosto de 2011).

Fundo de Pensões, aos 31 de Agosto de 2011.

 A Presidente do Conselho  de Administração, Ieong Kim I.

(Custo desta publicação $ 4 048,00)

Despacho Interno n.º 06/CA-PRES/FP/2011

Assunto: Subdelegação de competências na chefe do Depar-
tamento do Regime de Previdência (DRP).

1. Na sequência da deliberação do Conselho de Adminis-
tração do FP, de 31 de Agosto de 2011, subdelego na chefe do 
Departamento do Regime de Previdência, Fátima Maria da 
Conceição da Rosa, ou em quem a substitua nas suas ausências 
ou impedimentos, as seguintes competências:

a) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunidade 
que dirige; 

b) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;
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c）核准假期表；

d）批准放假申請；

e）准許因個人理由之年假累積；

f）對人員之缺勤申請、遲到及有權豁免上班的情況作決

定；

g）批閱日常用品之申請；

h）在其所管轄的附屬單位之職權範圍內，簽署存於本會文

件的證明書，以及鑑證存於本會正本文件的影印本，但法律另

有規定者除外；

i）發出簡單之聲明書；

j）批准輸入資料於公積金制度供款人資料庫之資訊系統；

k）批准更新公積金制度於退休基金會網頁上所提供的資

訊。

2. 轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文：

• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局

及海關；

• 立法會；

• 司法機關；

• 中華人民共和國實體。

3. 公積金制度廳廳長Fátima Maria da Conceição da Rosa

得透過行政管理委員會的確認將有助該廳良好運作之適當權限

轉授予下設於公積金制度廳之處的處長。

4. 現轉授之權限不妨礙收回權及監察權。

5. 追認獲轉授權人自二零一一年八月二十六日起，其在轉

授權限範圍內所作之一切行為。

（經二零一一年八月三十一日行政管理委員會決議確認）

二零一一年八月三十一日於退休基金會

行政管理委員會主席 楊儉儀

（是項刊登費用為 $2,486.00）

第07/CA-PRES/FP/2011號內部批示

事由：轉授予退休及撫卹制度財務資源管理處處長之權限

1. 繼退休基金會行政管理委員會於二零一一年八月三十一

日的決議，本人轉授予退休及撫卹制度財務資源管理處陳楊智

c) Aprovar os mapas de férias;

d)  Autorizar os pedidos de gozo de férias;

e) Decidir sobre a acumulação de férias, por motivos pessoais;

f)  Decidir sobre os pedidos respeitantes à justificação de fal-
tas, atrasos e a todos os factos geradores do direito à dispensa 
de comparência ao serviço;

g) Visar as requisições de material destinado ao uso corrente;

h) Emitir certidões de documentos arquivados, bem como 
certificar fotocópias extraídas dos originais existentes em arqui-
vo, no âmbito das competências da  subunidade que dirige, com 
exclusão dos excepcionados por lei;

i) Emitir declarações simples;

j) Autorizar a introdução de dados no sistema informático de 
base de dados referentes aos contribuintes do Regime de Previ-
dência;

k) Autorizar a actualização de informações disponíveis no web-
site do Fundo de Pensões referentes ao Regime de Previdência.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos gabinetes do Chefe do Executivo, dos Secretários, do 
Comissário contra a Corrupção, do Comissário da Auditoria, 
dos Serviços de Polícia Unitários e dos Serviços de Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

3. Por homologação do Conselho de Administração, a chefe 
do Departmento do Regime de Previdência, Fátima Maria da 
Conceição da Rosa, poderá subdelegar nos chefes das divisões 
compreendidas no DRP as competências que forem julgadas 
adequadas ao bom funcionamento do departamento.

4. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelega-
do no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 26 de 
Agosto de 2011.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 31 

de Agosto de 2011).

 Fundo de Pensões, aos 31 de Agosto de 2011.

A Presidente do Conselho  de Administração, Ieong Kim I.

(Custo desta publicação $ 2 486,00)

Despacho Interno n.º 07/CA-PRES/FP/2011

Assunto: Subdelegação de competências na chefe da Divisão 
de Gestão dos Recursos Financeiros para a Aposentação e So-
brevivência (DGR).

1. Na sequência da deliberação do Conselho de Administra-
ção do FP, de 31 de Agosto de 2011, subdelego na chefe da Divi-
são de Gestão dos Recursos Financeiros para a Aposentação e 
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慧處長或當其不在或因故不能視事時之代任人以下權限：

a）對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理；

b）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函件；

c）核准假期表；

d）批准放假申請；

e）准許因個人理由之年假累積；

f）對人員之缺勤申請、遲到及有權豁免上班的情況作決

定；

g）批閱日常用品之申請。

2. 轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文：

• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局

及海關；

• 立法會；

• 司法機關；

• 中華人民共和國實體。

3. 現轉授之權限不妨礙收回權及監察權。

4. 追認獲轉授權人自二零一一年八月二十六日起，其在轉

授權限範圍內所作之一切行為。

（經二零一一年八月三十一日行政管理委員會決議確認）

二零一一年八月三十一日於退休基金會

行政管理委員會主席 楊儉儀

（是項刊登費用為 $1,840.00）

第08/CA-PRES/FP/2011號內部批示

事由：轉授予退休及撫卹制度會員輔助處處長之權限

1. 繼退休基金會行政管理委員會於二零一一年八月三十一

日的決議，本人轉授予退休及撫卹制度會員輔助處陳劍鳴處長

或當其不在或因故不能視事時之代任人以下權限：

a）對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理；

b）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函件；

Sobrevivência, Chen Ieong Chi Vai, ou em quem a substitua nas 
suas ausências ou impedimentos, as seguintes competências:

a) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunidade 
que dirige;

b) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos  processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

c) Aprovar os mapas de férias;

d) Autorizar os pedidos de gozo de férias;

e) Decidir sobre a acumulação de férias, por motivos pessoais;

f) Decidir sobre os pedidos respeitantes à justificação de fal-
tas, atrasos e a todos os factos geradores do direito à dispensa 
de comparência ao serviço;

g) Visar as requisições de material destinado ao uso corrente.

2.  A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos gabinetes do Chefe do Executivo, dos Secretários, do 
Comissário contra a Corrupção, do Comissário da Auditoria, 
dos Serviços de Polícia Unitários e dos Serviços de Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

3. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelega-
do no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 26 de 
Agosto de 2011. 

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 31 

de Agosto de 2011).

 Fundo de Pensões, aos 31 de Agosto de 2011.

A Presidente do Conselho  de Administração, Ieong Kim I.

(Custo desta publicação $ 1 840,00)

Despacho Interno n.º 08/CA-PRES/FP/2011

Assunto: Subdelegação de competências no chefe da Divisão 
de Apoio aos Subscritores do Regime de Aposentação e Sobre-
vivência (DAS).

1. Na sequência da deliberação do Conselho de Adminis-
tração do FP, de 31 de Agosto de 2011, subdelego no chefe da 
Divisão de Apoio aos Subscritores do Regime de Aposentação 
e Sobrevivência, Chan Kim Meng, ou em quem o substitua nas 
suas ausências ou impedimentos, as seguintes competências:

a) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunidade 
que dirige;

b) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos  processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;
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c）核准假期表；

d）批准放假申請；

e）准許因個人理由之年假累積；

f）對人員之缺勤申請、遲到及有權豁免上班的情況作決

定；

g）批閱日常用品之申請；

h）在其所管轄的附屬單位之職權範圍內，簽署存於本會文

件的證明書，以及鑑證存於本會正本文件的影印本，但法律另

有規定者除外；

i）發出簡單之聲明書；

j）批准退休人員組別津貼的發放和終止，尤指有關家庭、

房屋、出生、結婚及喪葬之津貼；

k）批准輸入資料於退休及撫卹制度會員資料庫之資訊系

統；

l）批准輸入現職人員組別之資料於財政局資訊系統廳內的

人員適用系統。

2. 轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文：

• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局

及海關；

• 立法會；

• 司法機關；

• 中華人民共和國實體。

3. 現轉授之權限不妨礙收回權及監察權。

4. 追認獲轉授權人自二零一一年八月二十六日起，其在轉

授權限範圍內所作之一切行為。

（經二零一一年八月三十一日行政管理委員會決議確認）

二零一一年八月三十一日於退休基金會

行政管理委員會主席 楊儉儀

（是項刊登費用為 $2,417.00）

第03/CA-VPRES/FP/2011號內部批示

事由：轉授予行政及財政處處長之權限

1. 本人行使二零一一年八月三十一日第05/CA-PRES/FP/2011

號內部批示第III點規定之職權，轉授予行政及財政處鍾日暖處

c) Aprovar os mapas de férias;

d) Autorizar os pedidos de gozo de férias;

e) Decidir sobre a acumulação de férias, por motivos pessoais;

f) Decidir sobre os pedidos respeitantes à justificação de fal-
tas, atrasos e a todos os factos geradores do direito à dispensa 
de comparência ao serviço;

g) Visar as requisições de material destinado ao uso corrente; 

h) Emitir certidões de documentos arquivados, bem como 
certificar fotocópias extraídas dos originais existentes em arqui-
vo, no âmbito das competências da subunidade que dirige, com 
exclusão dos excepcionados por lei;

i) Emitir declarações simples;

j) Autorizar o abono e a cessação de subsídios, nomeadamen-
te de família, de residência, de nascimento, de casamento e de 
funeral às classes inactivas; 

k) Autorizar a introdução de dados no sistema informático de 
base de dados referentes aos subscritores do Regime de Apo-
sentação e Sobrevivência;

l) Autorizar a introdução de dados referentes às classes acti-
vas no sistema de aplicação do pessoal, existente no Departa-
mento de Sistemas de Informação da Direcção dos Serviços de 
Finanças.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos gabinetes do Chefe do Executivo, dos Secretários, do 
Comissário contra a Corrupção, do Comissário da Auditoria, 
dos Serviços de Polícia Unitários e dos Serviços de Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

3. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelega-
do no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 26 de 
Agosto de 2011.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 31 

de Agosto de 2011).

 Fundo de Pensões, aos 31 de Agosto de 2011.

A Presidente do Conselho  de Administração, Ieong Kim I.

(Custo desta publicação $ 2 417,00)

Despacho Interno n.º 03/CA-VPRES/FP/2011

Assunto: Subdelegação de competências na chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira (DAF).

1. Usando da faculdade que me é conferida pelo ponto III do 
Despacho Interno n.º 05/CA-PRES/FP/2011, de 31 de Agosto 
de 2011, subdelego na chefe da Divisão Administrativa e Finan-
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長或當其不在或因故不能視事時之代任人以下權限：

a）對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理；

b）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函件；

c）核准假期表；

d）批准放假申請；

e）准許因個人理由之年假累積；

f）對人員之缺勤申請、遲到及有權豁免上班的情況作決

定；

g）批閱日常用品之申請；

h）對退休基金會的工作人員有關家庭、房屋、出生及結婚

津貼之發放和終止的申請作出決定； 

i）許可退休基金會的工作人員及其家屬前往衛生局健康檢

查委員會作檢查；

j）簽署報到憑證；

k）簽署統計資料或人員狀況資料的函件予公共部門；

l）在其所管轄的附屬單位之職權範圍內，簽署存於本會文

件的證明書，以及鑑證存於本會正本文件的影印本，但法律另

有規定者除外；

m）發出退休基金會人員的職務法律狀況或薪俸狀況之聲

明書及同類文件，以及確認該等文件之影印本；

n）根據十一月二十九日第88/99/M號法令第三十九條第三

款的規定，核准經公共郵政經營人就公共郵政服務已設信用之

行使；

o）透過嚴格遵守行政機關訂定的規則及現行法例，管理及

監控存於退休基金會之常設基金，以使在急需及不可延期時用

該款項以取得資產及勞務，唯每項取得的款項不得高於澳門幣

壹仟元。

2. 轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文：

• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局

及海關；

• 立法會；

• 司法機關；

• 中華人民共和國實體。

3. 現轉授之權限不妨礙收回權及監察權。

ceira, Chong Ut Nun, ou a quem a substitua nas suas ausências 
ou impedimentos, as seguintes competências:

a) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunidade 
que dirige;

b) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

c) Aprovar os mapas de férias;

d) Autorizar os pedidos de gozo de férias;

e) Decidir sobre a acumulação de férias, por motivos pessoais;

f) Decidir sobre os pedidos respeitantes à justificação de fal-
tas, atrasos e a todos os factos geradores do direito à dispensa 
de comparência ao serviço;

g) Visar as requisições de material destinado ao uso corrente;

h) Decidir sobre os pedidos dos trabalhadores do FP respei-
tantes ao abono e cessação de subsídios de família, de residên-
cia, de nascimento e de casamento;

i) Autorizar a apresentação de trabalhadores do FP e seus 
familiares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito dos Ser-
viços de Saúde;

j) Assinar as guias de apresentação;

k) Assinar documentos relativos a informações e dados esta-
tísticos ou de situação de pessoal endereçados a serviços públi-
cos;

l) Emitir certidões de documentos arquivados, bem como cer-
tificar fotocópias extraídas dos originais existentes em arquivo, 
no âmbito das competências da subunidade que dirige, com ex-
clusão dos excepcionados por lei;

m) Emitir declarações e quaisquer documentos similares, 
comprovativos da situação jurídico-funcional ou remuneratória 
do pessoal do FP, bem como certificar fotocópias dos mesmos 
documentos;

n) Aprovar créditos constituídos pelo operador público de 
correio relativos à prestação de serviços públicos postais, nos 
termos do n.º 3 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 
de Novembro;

o) Proceder à gestão e ao controlo do fundo permanente exis-
tente no FP, no estreito cumprimento das normas fixadas pela 
Administração e pelas leis em vigor, condicionando a utilização 
dessas verbas às aquisições de bens e serviços urgentes e inadiá-
veis, não superiores a MOP 1 000,00 por aquisição.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos gabinetes do Chefe do Executivo, dos Secretários, do 
Comissário contra a Corrupção, do Comissário da Auditoria, 
dos Serviços de Polícia Unitários e dos Serviços de Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

3. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.
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4. 追認獲轉授權人自二零一一年八月二十六日起，其在轉

授權限範圍內所作之一切行為。

（經二零一一年八月三十一日行政管理委員會決議確認）

二零一一年八月三十一日於退休基金會

行政管理委員會副主席 沙蓮達

（是項刊登費用為 $2,962.00）

第04/CA-VPRES/FP/2011號內部批示

事由：轉授予組織及資訊處處長之權限

1. 本人行使二零一一年八月三十一日第05/CA-PRES/FP/2011

號內部批示第III點規定之職權，轉授予組織及資訊處羅禮堅處

長或當其不在或因故不能視事時之代任人以下權限：

a）對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理；

b）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函件；

c）核准假期表；

d）批准放假申請；

e）准許因個人理由之年假累積；

f）對人員之缺勤申請、遲到及有權豁免上班的情況作決

定；

g）批閱日常用品之申請。

2. 轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文：

• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局

及海關；

• 立法會；

• 司法機關；

• 中華人民共和國實體。

3. 現轉授之權限不妨礙收回權及監察權。

4. 追認獲轉授權人自二零一一年八月二十六日起，其在轉

授權限範圍內所作之一切行為。

（經二零一一年八月三十一日行政管理委員會決議確認）

二零一一年八月三十一日於退休基金會

行政管理委員會副主席 沙蓮達

（是項刊登費用為 $1,732.00）

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelega-
do no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 26 de 
Agosto de 2011.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 31 

de Agosto de 2011).

Fundo de Pensões, aos 31 de Agosto de 2011.

A Vice-Presidente do Conselho de Administração, Ermelinda 
M. C. Xavier.

(Custo desta publicação $ 2 962,00)

Despacho Interno n.º 04/CA-VPRES/FP/2011

Assunto: Subdelegação de competências no chefe da Divisão 
de Organização e Informática (DOI).

1. Usando da faculadade que me é conferida pelo ponto III 
do Despacho Interno n.º 05/CA-PRES/FP/2011, de 31 de Agos-
to de 2011, subdelego no chefe da Divisão de Organização e In-
formática, Lo Lai Kin, ou a quem o substitua nas suas ausências 
ou impedimentos, as seguintes competências:

a) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunidade 
que dirige;

b) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

c) Aprovar os mapas de férias;

d) Autorizar os pedidos de gozo de férias;

e) Decidir sobre a acumulação de férias, por motivos pessoais;

f) Decidir sobre os pedidos dos trabalhadores afectos à sub-
unidade que dirige respeitantes à justificação de faltas, atrasos e 
a todos os factos geradores do direito à dispensa de comparên-
cia ao serviço;

g) Visar as requisições de material destinado ao uso corrente.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos gabinetes do Chefe do Executivo, dos Secretários, do 
Comissário contra a Corrupção, do Comissário da Auditoria, 
dos Serviços de Polícia Unitários e dos Serviços de Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

3. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelega-
do no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 26 de 
Agosto de 2011.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 31 

de Agosto de 2011).

 Fundo de Pensões, aos 31 de Agosto de 2011.

A Vice-Presidente do Conselho de Administração, Ermelinda 
M. C. Xavier.

(Custo desta publicação $ 1 732,00)
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經 濟 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

通 告

商標之保護

公佈

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

律制度》第十條及第二百一十條之規定，公佈下列在澳門特別

行政區提出的商標註冊申請，並按照相同法規第二百一十一條

第一款，由通告公佈之日起計兩個月期限內提出聲明異議。

商標編號：N/56237 類別： 9

申請人：Apple Inc.

場所：1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United 

States of America

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2011/05/06

產品：電腦，電腦周邊設備，電腦終端機；電腦硬件；電

腦遊戲機，微處理器，記憶板，顯示器，取景器，鍵盤，電

纜，調制解調器，打印機，磁盤單元，轉換器，轉換卡，連接

器和控制器；空白的電腦存儲載體；磁性數據載體；電腦軟

件；用於下載、傳送、接收、編輯、擷取、編碼、解碼、顯

示、儲存及組織文章、圖形、圖像及電子出版物的電腦軟件；

電腦軟件及韌件，尤指操作系統程序、數據同步化程式程序及

個人及手提電腦用的應用程式開發工具程序；用於提供與全球

電腦資訊網絡整合的電話通訊的電腦硬件及軟件；用於管理個

人資料的預錄電腦程序，數據庫管理軟件，字元識別軟件，

電話管理軟件，電子郵件及訊息軟件，傳呼軟件，流動電話軟

件；數據庫同步化軟件，用於接入、漫遊及搜尋網上數據庫的

電腦程序，用於將訊息及電子郵件從一個位於個人電腦或伺服

器內的儲存處或從一個與個人電腦或伺服器相聯繫的儲存處重

導至一個或多個手提電子裝置的電腦軟件；一工作站或遙距

裝置與另一工作站或固定或遙距裝置之間的數據同步化電腦軟

件；書籍、戲劇、傳單、小冊子、資訊集、報章、雜誌及含各

Aviso

Protecção de Marcas

Publicação

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

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

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

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

meses para apresentação de reclamações, em conformidade com 

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

Marca n.º N/56 237 Classe 9.ª

Requerente: Apple Inc.

Sede: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United 

States of America

Nacionalidade: Americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/05/06

Produtos: computadores, periféricos de computador, terminais 

de computador; hardware informático; aparelhos de jogos de 

computador, microprocessadores, placas de memória, monitores, 

ecrãs, teclados, cabos, modems, impressoras, unidades de disco, 

adaptadores, placas de adaptador, conectores e controladores; 

suportes de armazenamento vazios para computadores; supor-

tes de dados magnéticos; software informático; software infor-

mático para criação, descarregamento, transmissão, recepção, 

edição, extracção, codificação, descodificação, exibição, arma-

zenamento e organização de textos, gráficos, imagens e edições 

electrónicas; software e firmware informáticos, nomeadamente 

programas de sistema operativo, programas de sincronização 

de dados e programas de ferramentas de desenvolvimento de 

aplicações para computadores pessoais e portáteis; hardware e 

software informático para fornecer comunicações telefónicas 

integradas com redes globais de informação computorizadas; 

programas de computador pré-gravados para gestão de infor-

mações pessoais, software de gestão de bases de dados, software 

de reconhecimento de caracteres, software de gestão telefónica, 

software de correio electrónico e de mensagens, software de 

paging, software de telefonia móvel; software de sincronização de 

bases de dados, programas informáticos para aceder a, navegar 

em e pesquisar bases de dados em linha, software informático 

para reencaminhamento de mensagens, correio electrónico 

na Internet e/ou outros dados para um ou mais dispositivos 

electrónicos portáteis a partir de um repositório de dados lo-
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樣大眾興趣事宜的期刊等形式的可下載電子出版物；手提數

碼電子設備及相關軟件；MP3播放器及其他數碼格式的聲音

播放器；手提電腦，具數碼筆輸入數據的手提個人電腦（平板

電腦），個人數碼助理，電子記事簿，電子筆記簿；流動數碼

電子設備，全球定位系統裝置，電話；用於發送及接收電話、

傳真、電子郵件及其他數碼數據的流動及手提數碼電子設備；

無線電話；流動電話；流動電話用的零配件；傳真機，電話接

聽機，攝影機，視像電話，電話資訊修復軟件和硬件；用於無

線接收、儲存及/或傳送數據及訊息的手提電子設備，以及讓

使用者能跟進或管理個人資訊的電子裝置；電子通訊和設備；

電信儀器和工具；錄製數據形式的字型、字體、字體圖像及符

號；含有或用於錄製電腦程序和軟件的晶片、光盤和磁帶；活

記憶電路，唯讀記憶體；固態記憶體裝置；電子及電腦遊戲；

上述所有產品使用並與之一起出售的可以電子、機器或電腦閱

讀的使用者手冊；數據儲存器具；硬碟單元；微型硬碟單元；

影音光碟，唯讀記憶體光碟及多用途數碼光碟；電腦滑鼠墊；

電池；充電電池；充電器；電池用電動充電器；聽筒；立體聲

聽筒；耳機；立體聲音箱；揚聲器；家用揚聲器；顯示屏揚聲

器（音箱）；電腦用揚聲器（音箱）；個人立體聲揚聲器用器

具；無線電接收器，擴音器，聲音錄製及播放器具，電唱機，

唱碟機，高保眞度立體聲器具，卡式帶錄音機及播放器，揚聲

calizado em ou associado a um computador pessoal ou a um 

servidor; software informático para a sincronização de dados 

entre uma estação ou um dispositivo remotos e uma estação 

ou um dispositivo fixos ou remotos; publicações electrónicas 

descarregáveis, sob a forma de livros, peças de teatro, panfletos, 

brochuras, boletins informativos, jornais, revistas e periódicos 

abrangendo um leque variado de assuntos de interesse geral; 

dispositivos electrónicos digitais portáteis e software associado 

aos mesmos; leitores de MP3 e outros leitores de áudio de for-

mato digital; computadores portáteis, computadores pessoais 

portáteis com caneta digital para inserção de dados («tablets»), 

assistentes pessoais digitais, agendas electrónicas, blocos de no-

tas electrónicos; dispositivos electrónicos digitais móveis, dispo-

sitivos GPS, telefones; dispositivos electrónicos digitais móveis e 

portáteis para envio e recepção de chamadas telefónicas, faxes, 

correio electrónico e outros dados digitais; telefones sem fios; 

telemóveis; peças e acessórios para telemóveis; máquinas de fax, 

atendedores de chamadas, câmaras, videofones, software e hard-

ware de recuperação de informações baseadas em telefones; 

unidades electrónicas portáteis para recepção, armazenamento 

e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens, bem como dis-

positivos electrónicos que permitem ao utilizador acompanhar 

ou gerir informações pessoais; instrumentos e equipamentos 

de comunicações electrónicos; aparelhos e instrumentos de 

telecomunicações; fontes, tipos de letra, desenhos e símbolos 

de tipos de letra sob a forma de dados gravados; «chips», dis-

cos e fitas contendo programas e software de computador ou 

para registo dos mesmos; circuito de memória viva, memórias 

somente de leitura (ROM); aparelhos de memória em estado 

sólido; jogos electrónicos e de computador; manuais de utiliza-

dor legíveis electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis 

por computador para uso e vendido em conjunto, com todos 

os produtos atrás referidos; aparelhos para armazenamento de 

dados; unidades de disco rígido; unidades de disco rígido em 

miniatura; discos de áudio e vídeo, CD-ROM e discos digitais 

versáteis; tapetes para rato de computador; baterias; baterias re-

carregáveis; carregadores; aparelhos para a recarga de baterias 

eléctricas; auscultadores; auscultadores estereofónicos; auricu-

lares; colunas estereofónicas; altifalantes; altifalantes de áudio 

para uso doméstico; altifalantes (colunas de som) de monitores; 

altifalantes (colunas de som) para computadores; aparelhos 

para altifalantes estereofónicos pessoais; receptores de rádio, 

amplificadores, aparelhos para gravação e reprodução de som, 

fonógrafos eléctricos, gira-discos, aparelhos estéreo de alta fide-

lidade, gravadores de cassetes e aparelhos de reprodução, altifa-

lantes, unidades de altifalantes múltiplos, microfones; aparelhos 

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

de áudio, gravadores e leitores de cassetes de vídeo, leitores de 

discos compactos, gravadores e leitores de DVD, gravadores e 

leitores de DAT (fitas de áudio digitais); leitores de música e/ou 
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器，多功能揚聲器單元，麥克風；數碼影音器具；卡式錄音機

及播放器，卡式錄影機及播放器，光碟播放器，多用途數碼光

碟錄影機及播放器，數碼錄音帶錄機及播放器；數碼音樂及/

或視像播放器；收音機；攝像機；視聽及數碼混合器；無線電

傳送器；汽車用音頻器具；用於上述所有產品的電腦設備；用

於上述所有產品的帶有多媒體功能的電子器具；用於上述所有

產品的帶有互動功能的電子器具；上述所有產品用的配件、零

件、元件及檢測器具；上述所有產品用的零配件；適用或設計

用於上述所有產品用的皮革、人造皮革、布料或紡織材料製

套、袋及盒。

商標構成：

優先權日期：2010/11/09；優先權國家/地區：牙買加；優

先權編號：MA/M/1/00056869。

商標編號：N/56435 類別： 6

申請人：Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG

場所：Kölner Strasse 71-77, 58256 Ennepetal, Germany

國籍：德國

活動：商業及工業

申請日期：2011/05/12

產品：金屬製固定扣；金屬螺絲；金屬製螺母；金屬螺紋

嵌件。（全屬第6類產品）

商標構成：

商標編號：N/56436 類別： 7

申請人：Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG

場所：Kölner Strasse 71-77, 58256 Ennepetal, Germany

國籍：德國

活動：商業及工業

申請日期：2011/05/12

產品：電動機驅動工具；電動機驅動工具之嵌件；電動機

驅動工具之嵌件工具；適於上述產品之盒子。（全屬第7類產

品）

vídeo digitais; rádios; câmaras de vídeo; misturadores de áudio, 

vídeo e digitais; transmissores de rádio; aparelhos de áudio para 

automóveis; equipamento informático para uso com todos os 

produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para uso com todos os produtos atrás referidos; 

aparelhos electrónicos com funções interactivas para uso com 

todos os produtos atrás referidos; acessórios, peças, componen-

tes e aparelhos de teste para todos os produtos atrás referidos; 

peças e acessórios para todos os produtos atrás citados; capas, 

sacos e estojos concebidos ou moldados para conterem todos os 

artigos atrás referidos, em couro, imitações de couro, tecidos ou 

matérias têxteis.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2010/11/09; País/Território de prioridade: 

Jamaica; n.º de prioridade: MA/M/1/00056869.

Marca n.º N/56 435 Classe 6.ª

Requerente: Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG

Sede: Kölner Strasse 71-77, 58256 Ennepetal, Germany

Nacionalidade: Alemã

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/05/12

Produtos: fechos metálicos para fixar; parafusos metálicos; 

porcas de parafuso metálicas; roscas metálicas (todos incluídos 

nos produtos da classe 6.ª).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/56 436 Classe 7.ª

Requerente: Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG

Sede: Kölner Strasse 71-77, 58256 Ennepetal, Germany

Nacionalidade: Alemã

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/05/12

Produtos: ferramentas accionadoras de motores; insertos de 

ferramentas accionadoras de motores; ferramentas para insertos 

de ferramentas accionadoras de motores; caixas próprias para 

produtos acima referidos (todos incluídos nos produtos da clas-

se 7.ª).
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商標構成：

商標編號：N/56437 類別： 8

申請人：Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG

場所：Kölner Strasse 71-77, 58256 Ennepetal, Germany

國籍：德國

活動：商業及工業

申請日期：2011/05/12

產品：手工用具（手操件的）；手工用具之嵌件；手工用

具之嵌件工具；適於上述產品之盒子。（全屬第8類產品）

商標構成：

商標編號：N/56949 類別： 3

申請人：UNHWA CORPORATION

場所：452-32, Jang-dong, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, 

Republic of Korea

國籍：南韓

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/02

產品：茴芹子精；護膚用化妝劑；梳妝水；化妝品；肥

皂；清潔製劑；洗髮液；清潔手部用產品；牙膏；食用化妝

品；薰衣草水；胭脂；唇筆；唇膏；按摩油；睫毛膏；指甲

油；化妝粉底；化妝品；頭髮的預防治理劑；沐浴鹽，沐浴用

化妝製劑；沐浴用化妝添加劑；身體用乳液；身體用乳霜；胭

脂；非醫用浴鹽；化妝用防曬製劑；非醫用皮膚乳霜；淋浴用

啫喱；淋浴用乳霜；全效防曬乳液；化妝用防曬乳液；化妝用

曬黑乳液；化妝用曬黑製劑；剃鬍用乳液；剃鬚用泡沫；指甲

著色劑；潔膚用產品；眼線筆；眼部用乳液；眼影；眼部用乳

霜；眼部用筆；剃鬚後用乳液；芳香水；個人用除臭劑；個人

用芳香劑（香水）；懷孕期間皮膚乾燥用化妝劑及產品；唇

A marca consiste em: 

Marca n.º N/56 437 Classe 8.ª

Requerente: Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG

Sede: Kölner Strasse 71-77, 58256 Ennepetal, Germany

Nacionalidade: Alemã

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/05/12

Produtos: ferramentas manuais (accionadas manualmente); 

insertos de ferramentas manuais; ferramentas para insertos de 

ferramentas manuais; caixas próprias para produtos acima refe-

ridos (todos incluídos nos produtos da classe 8.ª).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/56 949 Classe 3.ª

Requerente: UNHWA CORPORATION

Sede: 452-32, Jang-dong, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, 

Republic of Korea

Nacionalidade: Sul-Coreana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/02

Produtos: essência Badian; preparações cosméticas para cui-

dar da pele; água-de-toilete; cosméticos; sabão; preparações para 

limpeza; champôs; produtos para limpar as mãos (produtos para 

a limpeza das mãos); dentífricos; cosméticos comestíveis; água 

de lavanda; rouges; delineador de lábios; batons; óleo de mas-

sagem; máscara para as pestanas; verniz para as unhas; bases de 

maquilhagem; maquilhagem; tratamentos para a preservação de 

cabelo; sais de banho, preparações cosméticas para banhos; adi-

tivos cosméticos para banhos; loções para o corpo; cremes para 

o corpo; «blushers»; sais de banho, não para fins medicinais; 

preparações de protecção solar para fins cosméticos; cremes 

para a pele, não para fins medicinais; geles para duche; cremes 

para duche; loções de protecção solar com ecrã total; loções de 

protecção solar para fins cosméticos; loções de bronzeamento 

para fins cosméticos; preparações de bronzeamento para fins 

cosméticos; loções para barbear; espuma para barbear; corantes 

para as unhas; produtos para a limpeza da pele; delineadores 

de olhos; loções para os olhos; sombras para os olhos; cremes 
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彩；防曬化妝製劑；瘦身用化妝製劑；化妝用保濕乳霜；粉餅

（化妝品）；燙髮用製劑；化妝粉底；面部用乳液；漂白皮膚

用乳霜；化妝用手部乳液；香水；化妝用暗瘡膏；化妝用頭髮

麽士；化妝用乳液；面頰用面膜；化妝用指甲油；化妝用杏仁

乳；化妝用化妝粉底液；卸妝用製劑；化妝品套裝，含植物幹

細胞化妝品；含植物幹細胞培養基化妝品；含植物幹細胞精華

液化妝品；含植物幹細胞化妝乳液；含植物幹細胞培養基化

妝乳液；含植物幹細胞精華液化妝乳液；白珠樹油；家用香精

油；花的精華液（香水）；薰衣草油，檸檬精油；薄荷精（精

油）；香子蘭香水；薄荷油（香料）；香木；佛手柑油；杏

仁油；醚香油；汽車用芳香產品；茉莉油；玫瑰油；香草醇；

從天然資源製香料；香料袋（芳香劑）；香水及香薰用油；香

料用薄荷；天然麝香（香料）；假指甲；化妝用黏合劑；化妝

用棉棒；化妝用棉；固定假髮用黏合劑；假睫毛；固定假睫毛

用黏合劑；刮鬍用慕絲；刮鬍用肥皂；沐浴用肥皂；皂液；美

容護理肥皂；身體用肥皂霜；身體護理用肥皂；清潔手部用產

品；杏仁肥皂；寵物洗髮精；沐浴用香皂液；嬰兒用洗髮水；

迷你香皂；洗面用產品；清潔手部用產品；頭髮用冲洗劑（化

妝品）；化妝肥皂；口氣清新噴霧劑；非醫藥用口腔護理品；

軟蛋糕型牙膏；假牙用拋光產品；清潔假牙用製劑；牙齒漂白

用啫喱；潔齒劑；含植物幹細胞牙膏；含植物幹細胞培養基牙

para os olhos; lápis para os olhos; loções para depois de barbear; 

água-de-perfume; desodorizantes para uso pessoal; fragrâncias 

para uso pessoal (perfume); preparações e produtos cosméticos 

para a pele seca durante a gravidez; brilhos para os lábios; pre-

parações cosméticas para protecção solar; preparações cosmé-

ticas para fins de emagrecimento; cremes hidratantes para fins 

cosméticos; pó sólido para compactos (cosméticos); preparações 

para ondulação permanente de cabelos; bases de maquilhagem; 

loções para o rosto; cremes para o branqueamento da pele; 

loções para as mãos para fins cosméticos; perfumes; loções 

capilares para fins cosméticos; mousse para o cabelo para fins 

cosméticos; loções para fins cosméticos; máscaras para o rosto 

para fins cosméticos; verniz para as unhas para fins cosméticos; 

leite de amêndoa para fins cosméticos; bases de maquilhagem lí-

quidas para fins cosméticos; preparações para desmaquilhagem; 

conjuntos de cosméticos, cosméticos contendo células estami-

nais de plantas; cosméticos contendo meios de cultura de células 

estaminais de plantas; cosméticos contendo extractos de células 

estaminais de plantas; loções cosméticas contendo células esta-

minais de plantas; loções cosméticas contendo meios de cultura 

de células estaminais de plantas; loções cosméticas contendo 

extractos de células estaminais de plantas; óleo Gaultheria; óle-

os essenciais aromáticos para uso doméstico; extractos de flores 

(perfumes); óleo de lavanda, óleos essenciais de limão; essência 

de hortelã (óleos essenciais); perfumes de baunilha; óleo de 

hortelã-pimenta (perfumaria); madeira perfumada; óleo de ber-

gamota; óleo de amêndoa; óleos etéreos; produtos aromáticos 

para automóveis; óleo de jasmim; óleo de rosas; geraniol; perfu-

maria feita a partir de recursos naturais; potpourris (fragrâncias); 

óleos para perfumes e aromas; hortelã para perfumaria; almíscar 

natural (perfumaria); unhas postiças; adesivos para fins cosmé-

ticos; cotonetes para fins cosméticos; algodão para fins cosméti-

cos; adesivos para fixar cabelo falso; pestanas postiças; adesivos 

para fixar pestanas postiças; mousse para barbear; sabão para 

barbear; sabão para o banho; sabão líquido; sabão de cuidados 

de beleza; sabão em creme para o corpo; sabão para o cuidado 

do corpo; produtos para limpar as mãos (produtos para a limpe-

za das mãos); sabão de amêndoa; champôs para animais de es-

timação; sabonetes líquidos para o banho; champôs para bebés; 

mini-sabonetes; produtos para lavagem do rosto; produtos para 

limpar as mãos (produtos para a limpeza das mãos); enxagua-

dores para o cabelo (cosméticos); sabões cosméticos; aerossóis 

para refrescar o hálito; produtos para os cuidados da boca, não 

para fins medicinais; pasta dentífrica em forma de bolo fofo; 

produtos para polir próteses dentárias; preparações para a 

limpeza de próteses dentárias; geles para branqueamento dos 

dentes; preparações para a limpeza dos dentes; dentífricos con-

tendo células estaminais de plantas; dentífricos contendo meios 

de cultura de células estaminais de plantas; dentífricos contendo 

extractos de células estaminais de plantas; produtos para polir 
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膏；含植物幹細胞精華液牙膏；傢俱亮光產品；保存皮革用產

品（膏）；皮革用蠟；上光蠟；磨光紙；擦亮用乳霜；地蠟；

植物葉子用上光製劑；汽車亮光產品。

商標構成：

商標編號：N/56950 類別： 29

申請人：UNHWA CORPORATION

場所：452-32, Jang-dong, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, 

Republic of Korea

國籍：南韓

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/02

產品：已加工的人參；已加工的野生人參；含以人參或野

生人參為主要成份的保健食品；含以植物精華液為主要成份的

保健食品；從水果幹細胞培養基製成的食品；含水果幹細胞培

養基製成的食品；以水果幹細胞精華液為主的食品；以人參為

主的食用化妝品；以水果為主的食用化妝品；從水果幹細胞製

成的食品；從蔬菜幹細胞製成的食品；從蔬菜幹細胞培養基製

成的食品；從蔬菜幹細胞精華液製成的食品；已加工的人參

（用作蔬菜）；精製堅果仁；馬鈴薯片；炸薯條；柿餅；水果

乾；雜錦乾果；乾蔬菜；脫水椰子；無花果乾；葡萄乾；水果

製成的食品；以水果為主的小吃食品；泡菜；蘿蔔塊泡菜；去

皮蕃茄；醃蘿蔔；蘿蔔水泡菜；泡菜；保存裝堅果（冷凍的除

外）；保存裝水果（冷凍的除外）；保存裝冬菇；保存裝塊

菌；保存裝洋葱；保存裝橄欖；保存裝香草；保存裝水果（冷

凍的除外）；保存裝棗；保存裝草莓；保存裝檸檬；保存裝甜

瓜；保存裝中國木瓜；保存裝桔；保存裝香蕉；保存裝栗子；

保存裝梨子；保存裝桃；保存裝蘋果；保存裝杏仁；保存裝銀

杏果仁；保存裝松子；保存裝蔬菜（冷凍的除外）；保存裝葡

萄；保存裝果仁；磨碎的杏仁；蘋果醬；薑蜜；晶化果子；冰

水果；鹽漬水果；伴碟鹽醃卷心菜；煮熟的水果；酒漬水果；

熟蔬菜；烹調用的蕃茄汁；以豉油或豆醬醃漬的切片蔬菜；果

凍；黃瓜；已加工的蔬菜；蔬菜沙拉；蔬菜湯；蔬菜湯劑；蔬

móveis; produtos para a conservação do couro (pomadas); ceras 

para couro; cremes para couro; cera para polir; papel para polir; 

cremes para polir; cera para pavimentos; preparações para dar 

brilho às folhas das plantas; produtos para polir automóveis.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/56 950 Classe 29.ª

Requerente: UNHWA CORPORATION

Sede: 452-32, Jang-dong, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, 

Republic of Korea

Nacionalidade: Sul-Coreana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/02

Produtos: ginseng processado; ginseng selvagem processado; 

produtos alimentares saudáveis contendo ginseng ou ginseng 

selvagem como ingrediente principal; produtos alimentares 

saudáveis contendo extractos de plantas como ingrediente prin-

cipal; produtos alimentares feitos a partir de meios de cultura 

de células estaminais de frutos; produtos alimentares contendo 

meios de cultura de células estaminais de frutos; produtos ali-

mentares à base de extractos de células estaminais de frutos; 

cosméticos comestíveis à base de ginseng; cosméticos comes-

tíveis à base de frutos; produtos alimentares feitos à partir de 

células estaminais de frutos; produtos alimentares feitos a partir 

de células estaminais de legumes; produtos alimentares feitos 

a partir de meios de cultura de células estaminais de legumes; 

produtos alimentares feitos a partir de extractos de células es-

taminais de legumes; ginseng processado (para uso como legu-

me); nozes preparadas; flocos de batata; batatas fritas; dióspiros 

secos; frutos secos; misturas de frutos secos; legumes secos; coco 

desidratado; figos secos; passas de uva; produtos alimentares 

feitos de frutos; alimentos de snack à base de frutos; legumes 

fermentados (kimchi); kimchi de rabanetes em cubos; tomate 

sem pele; picles de rabanetes; kimchi aguado de rabanetes; legu-

mes fermentados (kimchi); nozes em conserva (com excepção 

de congeladas); frutos em conserva (com excepção de congela-

dos); cogumelos em conserva; trufas em conserva; cebolas em 

conserva; azeitonas em conserva; ervas aromáticas em conserva; 

frutos em conserva (com excepção de congelados); jujubas em 

conserva; morangos em conserva; limões em conserva; melões 

em conserva; marmelos chineses em conserva; tangerinas em 

conserva; bananas em conserva; castanhas em conserva; pêras 

em conserva; pêssegos em conserva; maçãs em conserva; da-

mascos em conserva; nozes de gingko em conserva; pinhões em 

conserva; legumes em conserva (com excepção dos congela-
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菜醬；可可黄油；椰子黄油；椰子粉；可可黄油；罐頭或樽裝

水果；罐頭或樽裝蔬菜；薯條；薯片；泡菜；厚豆腐；豆腐；

源自腐乳（豆腐）的製備食品；豆奶（奶替代品）；冷凍水

果；已加工的牛肉；燻豬肉；豬排；香腸；牛肉乾；已加工的

肉類產品；火腿；含花生的乳製飲料（花生奶）；液體乳酩；

鮮奶油（酸奶油）；成熟奶酪；乳酪；以乳酪為主的飲料；

奶；奶蛋白質；以奶為主的乳製飲料；已加工的乳製品；乳酸

菌飲料；奶酪；烤紫菜；已加工的海帶；已加工的海藻；以海

藻為主的食用化妝品；從海藻分離幹細胞製成的食品；從海藻

幹細胞培養基製成的食品；從海藻幹細胞精華液製成的食品；

魚罐頭；從魚製成的食品；罐頭或樽裝水產品；煙燻魚和海

鮮。

商標構成：

商標編號：N/56951 類別： 30

申請人：UNHWA CORPORATION

場所：452-32, Jang-dong, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, 

Republic of Korea

國籍：南韓

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/02

產品：人參茶；綠茶；茶；咖啡；以茶為主的飲料；糖

果；膠；焦糖（甜食）；冰製食品；雪糕用粉；豉油及黃豆

醬。

商標構成：

dos); uvas em conserva; nozes em conserva; amêndoas moídas; 

puré de maçã; compota de gengibre; frutos cristalizados; frutos 

caramelizados; frutos salgados; chucrute; frutos cozidos; frutos 

conservados em álcool; legumes cozidos; sumo de tomate para 

cozinhar; legumes cortados em fatias conservados em molho de 

soja ou em pasta de soja; geleias; pepinos; legumes processados; 

saladas de legumes; sopas de legumes; preparações de sopas de 

legumes; puré de legumes; manteiga de cacau; manteiga de coco; 

coco em pó; manteiga de cacau; frutos enlatados ou engarrafa-

dos; legumes enlatados ou engarrafados; batata-palha; batata 

frita de pacote; picles; tofu grosso; tofu; alimentos preparados 

a partir de coalhada de feijão (tofu); leite de soja (substituto 

do leite); frutos congelados; carne de vaca processada; bacon; 

costeletas de porco; salsichas; carne de vaca seca; produtos de 

carne processada; fiambre; bebidas lácteas contendo amendoim 

(leite de amendoim); iogurtes líquidos; natas frescas (natas áci-

das); queijo maturado; iogurte; bebidas à base de iogurte; leite; 

proteínas de leite; bebidas lácteas com predominância de leite; 

produtos lácteos processados; bebidas de bactérias de ácido 

láctico; queijo; «laver» torrada; «sea tangle» processada; algas 

marinhas processadas; cosméticos comestíveis à base de algas; 

produtos alimentares feitos a partir de células estaminais sepa-

radas das algas; produtos alimentares feitos a partir de meios 

de cultura de células estaminais de algas; produtos alimentares 

feitos de extractos de células estaminais de algas; conservas de 

peixe; produtos alimentares feitos a partir de peixe; produtos 

aquáticos enlatados e engarrafados; peixes e marisco fumados.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/56 951 Classe 30.ª

Requerente: UNHWA CORPORATION

Sede: 452-32, Jang-dong, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, 

Republic of Korea

Nacionalidade: Sul-Coreana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/02

Produtos: chá de ginseng; chá verde; chá; café; bebidas à base 

de chá; confeitaria; gomas; caramelos (doces); gelados; pós para 

gelados; molho de soja e pasta de feijão de soja.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/56952 類別： 32

申請人：UNHWA CORPORATION

場所：452-32, Jang-dong, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, 

Republic of Korea

國籍：南韓

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/02

產品：人參粉（飲料）；野生人參粉（飲料）；不含酒精

的飲料；野生人參精（飲料）；含水果幹細胞的飲料；含水果

幹細胞培養基的飲料；含水果幹細胞精華液的飲料；含蔬菜幹

細胞的飲料；已加工的蔬菜或水果飲料；含蔬菜幹細胞培養

基的飲料；含蔬菜幹細胞精華液的飲料；果汁；稻花蜜（飲

料）；蘋果汁飲料；人參精（飲料）；蔬菜汁（飲料）；番茄

汁（飲料）；礦泉水；水（飲料）；啤酒；黑啤酒。

商標構成：

商標編號：N/56982 類別： 9

申請人：Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

場所：1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/03

產品：光學儀器和器具；帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲用

電池組；流動電話用帶子；清潔盒式錄像帶用磁帶；清潔錄音

機或錄像機磁頭用磁帶；清潔光學播放器鏡頭用盤；數碼雷射

影碟用清潔碟；數碼攝影機；耳筒；耳機；麥克風；消費類電

子產品，如音頻放大器，音箱，音頻接收器，電子音響和電纜

及連接器及揚聲器，家庭影院系統，音頻解碼器，視頻解碼

器，電源轉換裝置，電源轉換器及電源反相器；便攜式電腦終

端設備；便攜式電腦終端用控制器；便攜式電腦終端用耳機；

便攜式電腦終端用滑鼠；便攜式電腦終端用鍵盤；便攜式電腦

終端用電池組；便攜式電腦終端用耳機；便攜式電腦終端用麥

克風；便攜式電腦終端用記憶卡；便攜式電腦終端用支座；透

過便攜式電腦終端可下載的遊戲程式；透過便攜式電腦終端可

下載的其他電腦程式；手提電話的遊戲程式；電腦鍵盤；光電

Marca n.º N/56 952 Classe 32.ª

Requerente: UNHWA CORPORATION

Sede: 452-32, Jang-dong, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, 

Republic of Korea

Nacionalidade: Sul-Coreana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/02

Produtos: ginseng em pó (bebidas); ginseng selvagem em pó 

(bebidas); bebidas não alcoólicas ; extractos de ginseng selva-

gem (bebidas); bebidas contendo células estaminais de frutos; 

bebidas contendo meios de cultura de células estaminais de 

frutos; bebidas contendo extractos de células estaminais de fru-

tos; bebidas contendo células estaminais de legumes; bebidas de 

legumes ou frutos processados; bebidas contendo meios de cul-

tura de células estaminais de legumes; bebidas contendo extrac-

tos de células estaminais de legumes; sumos de frutos; néctar de 

arroz (bebidas); bebidas de sumo de maçã; extractos de ginseng 

(bebidas); sumos de legumes (bebidas); sumo de tomate (bebi-

das); água mineral; águas (bebidas); cerveja; cerveja preta.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/56 982 Classe 9.ª

Requerente: Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

Sede: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/03

Produtos: aparelhos e instrumentos ópticos; baterias para 

jogos portáteis com ecrã de cristal líquido; correias para telemó-

veis; cassetes para limpar cassetes de gravação de vídeo; cassetes 

para limpar cabeça de gravadores de áudio ou gravadores de ví-

deo; discos para limpar lentes de leitura óptica; discos para lim-

par DVD; câmeras digitais; auscultadores; auriculares; microfo-

nes; produtos electrónicos de consumo, nomeadamente amplifi-

cadores de áudio, altifalantes áudio, receptores de áudio, cabos 

e conectores de áudio eléctricos e altifalantes, sistemas de teatro 

de lar, descodificador áudio, descodificador vídeo, dispositivos 

de conversão de energia, conversores de energia e inversores 

de energia; dispositivos para terminais de computador portátil; 

controlos remotos para terminais portáteis de computadores; 

auscultadores para terminais portáteis de computador; ratos 

para terminais portáteis de computador; teclados para terminais 

portáteis de computador; baterias para terminais portáteis de 

computador; auriculares para terminais portáteis de computa-
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滑鼠；與外部屏幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺；與外部屏

幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺的程式；帶有液晶顯示屏的

便攜式遊戲用的遊戲程式；與外部屏幕或顯示器連用的視像遊

戲控制臺用的操縱器；與外部屏幕或顯示器連用的視像遊戲控

制臺用的耳筒；與外部屏幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺用

的滑鼠；與外部屏幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺用的鍵

盤；與外部屏幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺用的電池組；

與外部屏幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺用的耳機；與外部

屏幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺用的麥克風；與外部屏幕

或顯示器連用的視像遊戲控制臺用的記憶卡；與外部屏幕或顯

示器連用的視像遊戲控制臺用的支架；唱機的錄音盤；透過互

聯網可下載的音樂檔案；已顯影的電影膠片；電子出版物；與

帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲連用的專用滑鼠；與帶有液晶顯

示屏的便攜式遊戲連用的專用鍵盤；與帶有液晶顯示屏的便攜

式遊戲連用的專用記憶卡；與帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲連

用的專用耳機；與帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲連用的專用耳

機；與帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲連用的專用麥克風；與帶

有液晶顯示屏的便攜式遊戲連用的專用的交流電變壓器及D端

子電纜的連接支架；與帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲連用的專

用支架。

商標構成：

商標編號：N/56983 類別： 16

申請人：Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

場所：1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/03

dor; microfones para terminais portáteis de computador; cartões 

de memória para terminais portáteis de computador; suportes 

para terminais portáteis de computador; programas de jogos 

descarregáveis através de terminais portáteis de computador; 

outros programas informáticos descarregáveis através de termi-

nais portáteis de computador; programa de jogos para telemó-

veis; teclados para computadores; ratos ópticos; consola de jogo 

de vídeo para usar com um ecrã externo ou monitor; programa 

de consola de jogo de vídeo para usar com um ecrã externo ou 

monitor; programas de jogos para jogos portáteis com ecrã de 

cristal líquido; censores para consola de jogo de vídeo para usar 

com um ecrã externo ou monitor; auscultadores para consola 

de jogo para usar com um ecrã externo ou monitor; ratos para 

consola de jogo de vídeo para usar com um ecrã externo ou 

monitor; teclados para consola de jogo de vídeo para usar com 

um ecrã externo ou monitor; baterias para consola de jogo de 

vídeo para usar com um ecrã externo ou monitor; auriculares 

para consola de jogo de vídeo para usar com um ecrã externo 

ou monitor; microfones para consola de jogo de vídeo para 

usar com um ecrã externo ou monitor; cartão de memória para 

consola de jogo de vídeo para usar com um ecrã externo ou 

monitor; suportes para consola de jogo de vídeo para usar com 

um ecrã externo ou monitor; registos fonográficos; arquivos 

musicais descarregáveis através da Internet; filmes cinematográ-

ficos revelados; publicações electrónicas; ratos exclusivamente 

para uso com jogos portáteis com um ecrã de cristal líquido; 

teclados exclusivamente para uso com jogos portáteis com um 

ecrã de cristal líquido; cartões de memória exclusivamente para 

uso com jogos portáteis com um ecrã de cristal líquido; aus-

cultadores exclusivamente para uso com jogos portáteis com 

um ecrã de cristal líquido; auriculares exclusivamente para uso 

com jogos portáteis com um ecrã de cristal líquido; microfones 

exclusivamente para uso com jogos portáteis com um ecrã de 

cristal líquido; suportes para ligação a adaptadores AC e cabos 

de terminal-D exclusivamente para jogos portáteis com ecrã 

de cristal líquido; suportes exclusivamente para jogos portáteis 

com ecrã de cristal líquido.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/56 983 Classe 16.ª

Requerente: Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

Sede: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/03
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產品：編印地址機；文具用或家用膠帶；相簿；原子筆；

設計圖或平面圖複製機；書籤；書籍；日曆；紙板，文具用

品；顏色筆；日記；電動削鉛筆器；辦公室用電釘書機；書寫

用氈頭筆；地圖；紙手巾；紙手帕；衛生紙；色帶；教學手

冊；雜誌；機械鉛筆；黏貼式筆記本；資訊集；報章；備忘

本；鋼筆盒；鉛筆；相架；照片；有插圖的明信片；袖珍記事

本；印刷紙；衛生紙；過濾紙；明信片用紙；擦紙膠；文具或

辦公室用間尺；印章，文具用品；圖畫簿；視像遊戲程式用說

明手冊；鋼筆及鉛筆用支架；非電動釘書機；貼紙，文具用

品；視像遊戲用戰略手冊；紙餐巾；紙毛巾；記事簿。

商標構成：

商標編號：N/56984 類別： 28

申請人：Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

場所：1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/03

產品：用於遊樂園非遊戲中心視像遊戲機的娛樂機器；帶

有液晶顯示屏的便攜式遊戲；收藏卡遊戲用交換紙牌；宇航員

形狀的玩具；迷你玩具車；用於迷你玩具的由無線電控制的接

收器及發射器；迷你火箭；迷你玩具；玩具動作小塑像；玩具

小塑像；洋娃娃；骰子遊戲；國際象棋遊戲；多米諾骨牌；遊

戲紙牌；收藏卡遊戲；紙牌遊戲；遊戲設備；射箭用弓；棒球

手套；保齡球袋；拳擊手套；擴胸器；高爾夫球運動袋；高爾

夫球標示器；高爾夫球桿；高爾夫球座；網球或羽毛球拍用

繩；滑翔傘；網球或羽毛球拍用套；網球或羽毛球拍；溜冰

鞋；滑雪用帶；滑雪板用套；滑浪板；滑水橇。

Produtos: máquinas para endereçar; fitas adesivas para uso 

em papelaria ou uso doméstico; álbuns; canetas esferográficas; 

copiadoras de projectos ou plantas; marcadores para livros; 

livros; calendários; cartões, artigos de papelaria; lápis de cores; 

diários; afiadores de lápis eléctricos; agrafadores eléctricos para 

escritório; canetas de feltro para escrever; mapas geográficos; 

toalhas de mão de papel; lenços de papel; papel higiénico; fitas de 

tinta; manuais de instrução; revistas; lápis mecânico; blocos de 

apontamentos com adesivo de um lado das folhas para fixação 

em superfícies; boletins informativos; jornais; livros para apon-

tamentos; estojos para canetas; lápis; suportes para fotografias; 

fotografias; postais ilustrados; livros memorandos de bolso; 

papel para impressão; papel higiénico; papel de filtro; papel 

para postais; borrachas; réguas para papelaria ou no escritório; 

selos, artigos de papelaria; cadernos para desenhos; manuais de 

especificações para programas de jogos de vídeo; suportes para 

canetas e lápis; agrafadores, não eléctricos; autocolantes, artigos 

de papelaria; manuais estratégicos para jogos de vídeo; guarda-

napos de papel; toalhas de papel; blocos de notas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/56 984 Classe 28.ª

Requerente: Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

Sede: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/03

Produtos: máquinas de entretenimento para uso em parques 

de diversões excepto para máquinas de jogos de vídeo de ar-

cada; jogos portáteis com ecrã de cristal líquido; cartas para 

troca de jogos de cartas de colecção; brinquedos no formato de 

astronautas; carros miniatura de brinquedo; receptores e trans-

missores de controlo por rádio para brinquedos miniaturas; 

miniaturas de foguetões; miniaturas de brinquedos; figurinhas 

de acção para brincar; figurinhas de brinquedo; bonecas; jogos 

de dados; jogos de xadrez; dominós; cartas para jogar; troca de 

cartas de jogo de colecção; cartas de jogo; equipamento de jogo; 

arcos para tiro ao arco; luvas de basebol; sacos de bowling; luvas 

de boxe; extensores ginásticos para o peito; sacos de golfe; mar-

cadores para bolas de golfe; clubes de golfe; tees de golfe; redes 

para raquetas de ténis ou badmington; parapentes; estojos para 

raquetas de ténis ou badmington; raquetas para ténis ou bad-

mington; patins; faixas para esquis; estojos para esquis; pranchas 

de surf; esquis náuticos.
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商標構成：

商標編號：N/56985 類別： 41

申請人：Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

場所：1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/03

服務：遊樂場及主題公園的服務；音樂會的組織及指導；

討論會的組織及指導；培訓工作坊的組織及指導；展覽會的座

位預訂；劇院的門票預訂；電影的上演；視像遊戲範疇的討論

會的指導；透過電腦網絡在線提供遊戲的服務；透過電腦數據

庫或互聯網在線提供與娛樂及教育有關的資訊；流動圖書館的

服務；書籍及期刊的在線電子出版；組織視像遊戲；組織視像

遊戲的競賽；組織或展覽影片、展覽會、遊戲或音樂表演；收

音機或電視節目的製作；錄製於聲音和影像器具的聲音及影像

的製作；在線提供不可下載的電子出版物；提供透過一視頻點

播在線服務的不可下載長篇電影、影片及電視節目；書籍、雜

誌、日報、報章、期刊、目錄及小冊子的出版；透過全球電腦

網絡的可接入電子報章的出版；文學作品及文獻資料記錄的圖

書館服務；與外部顯示屏或顯示器連用的視像遊戲機的出租；

電影片的出租；電視娛樂；娛樂、文體活動的門票預留服務及

預訂服務；錄影服務；透過互聯網或電腦網絡提供遊戲服務；

為了容許暫時使用透過進入網絡傳送的遊戲程式以及連續玩耍

至用於外部顯示屏或顯示器視像遊戲機的電源中斷而提供的遊

戲服務；提供有關電子雜誌及其他電子刊物出租的資訊；用於

與外部顯示屏或顯示器連用的視像遊戲機的已錄製遊戲程式記

憶媒體的出租；出租玩具。

A marca consiste em: 

Marca n.º N/56 985 Classe 41.ª

Requerente: Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

Sede: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/03

Serviços: serviços de parque de diversão e parques temáticos; 

organização e condução de concertos; organização e condução 

de seminários; organização e condução de workshops para 

formação; reserva de lugares para exposições; reserva de bi-

lhetes de teatro; apresentações cinematográficas; condução de 

seminários na área de jogos de vídeo; serviços de fornecimento 

de jogos on-line através de uma rede informática; informações 

relacionadas com entretenimento e educação, fornecidas on-

-line a partir de uma base de dados informática ou da Internet; 

serviços de bibliotecas móveis; publicação electrónica on-line de 

livros e periódicos; organização de jogos de vídeo; organização 

de competições de jogos de vídeo; organização ou exibição de 

filmes, exposições, jogos ou representações musicais; produção 

de programas de rádio ou televisão; produção de sons e imagens 

gravadas em som e aparelhos de imagem; fornecimento on-line 

de publicações electrónicas, sem ser descarregáveis; forneci-

mento de longas metragens, filmes e programas de televisão não 

descarregáveis através de um serviço on-line de vídeo-a-pedido; 

publicação de livros, de revistas, de diários, de jornais, de perió-

dicos, de catálogos, de brochuras; publicação de jornais electró-

nicos acessíveis através de uma rede global informática; biblio-

tecas de literatura de referência e registos documentais; aluguer 

de jogo de vídeo-consola para usar com um ecrã externo ou 

monitor; aluguer de filmes; entretenimento televisivo; serviços 

de reserva de bilhetes e serviços de marcação de eventos de 

entretenimento, desportivos e culturais; serviços de gravação de 

vídeo; serviços de fornecimento de jogos através da Internet ou 

uma rede informática; serviços de fornecimento de jogos para 

possibilitar uso temporário de programas de jogos transmitidos 

através do acesso a rede e para jogar continuamente até desco-

nexão do abastecimento de energia dos jogos de vídeo consola 

para usar com um ecrã externo ou monitor; fornecimento de in-

formações sobre aluguer de revistas electrónicas e outras publi-

cações electrónicas; aluguer de programas gravados de jogos de 

memória média para jogos de vídeo-consola para usar com um 

ecrã externo ou monitor e máquinas electrónicas de jogo com 

ecrã de cristal líquido; aluguer de brinquedos.
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商標構成：

商標編號：N/56986 類別： 42

申請人：Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

場所：1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/03

服務：電腦出租；電腦程式設計；電腦編程；電腦軟件維

護；適用於僅與電視機同用的娛樂儀器用的電腦程式設計、電

腦編程或電腦軟件維護；替他人創建或維護網站；把有形數據

轉換成電子媒體；電腦程式數據的轉換（非有形轉換）；機器

設計；與外置屏幕或顯示器一起使用的視像遊戲控制臺的設

計；電腦程式的複製；電腦軟件安裝；提供電腦程式；提供用

於非法的電腦進入的系統保護及用於保護電腦網絡安全的電腦

程式設計、電腦編程或電腦軟件維護的相關資訊；電腦程式出

租；含有個人用的與顯示器一起使用的視像遊戲機的電腦系統

安全程式的唯讀記憶體光碟的出租；伺服器記憶體的出租。

商標構成：

商標編號：N/56987 類別： 9

申請人：Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

場所：1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/03

產品：光學儀器和器具；帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲用

電池組；流動電話用帶子；清潔盒式錄像帶用磁帶；清潔錄音

機或錄像機磁頭用磁帶；清潔光學播放器鏡頭用盤；數碼雷射

A marca consiste em: 

Marca n.º N/56 986 Classe 42.ª

Requerente: Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

Sede: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/03

Serviços: aluguer de computadores; concepção de programas 

de computador; programação para computadores; manuten-

ção de software de computador; concepção de programas de 

computador, programação para computadores ou manutenção 

de software de computador para aparelhos de entretenimen-

to adaptados para serem usados unicamente com televisores; 

criação ou manutenção de websites para outros; conversão de 

dados de meios físicos para electrónicos; conversão de dados 

de programas de computador e dados (não conversão física); 

design de máquinas; design de jogo de vídeo consola para usar 

com um ecrã externo ou monitor; duplicação de programas de 

computador; instalação de software informático; fornecimento 

de programas de computador; fornecimento de informações so-

bre concepção de programas de computador, programação para 

computadores ou manutenção de software de computador para 

defender o sistema de acessos ilegais informáticos e para prote-

ger a segurança das redes informáticas; aluguer de programas 

de computador; aluguer de CD-ROMs com programas para 

segurança do sistema informático de consolas de jogos de vídeo 

para usar com televisores para uso pessoal; aluguer de memória 

de servidor.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/56 987 Classe 9.ª

Requerente: Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

Sede: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/03

Produtos: aparelhos e instrumentos ópticos; baterias para 

jogos portáteis com ecrã de cristal líquido; correias para telemó-

veis; cassetes para limpar cassetes de gravação de vídeo; cassetes 
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影碟用清潔碟；數碼攝影機；耳筒；耳機；麥克風；消費類電

子產品，如音頻放大器，音箱，音頻接收器，電子音響和電纜

及連接器及揚聲器，家庭影院系統，音頻解碼器，視頻解碼

器，電源轉換裝置，電源轉換器及電源反相器；便攜式電腦終

端設備；便攜式電腦終端用控制器；便攜式電腦終端用耳機；

便攜式電腦終端用滑鼠；便攜式電腦終端用鍵盤；便攜式電腦

終端用電池組；便攜式電腦終端用耳機；便攜式電腦終端用麥

克風；便攜式電腦終端用記憶卡；便攜式電腦終端用支座；透

過便攜式電腦終端可下載的遊戲程式；透過便攜式電腦終端可

下載的其他電腦程式；手提電話的遊戲程式；電腦鍵盤；光電

滑鼠；與外部屏幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺；與外部屏

幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺的程式；帶有液晶顯示屏的

便攜式遊戲用的遊戲程式；與外部屏幕或顯示器連用的視像遊

戲控制臺用的操縱器；與外部屏幕或顯示器連用的視像遊戲控

制臺用的耳筒；與外部屏幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺用

的滑鼠；與外部屏幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺用的鍵

盤；與外部屏幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺用的電池組；

與外部屏幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺用的耳機；與外部

屏幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺用的麥克風；與外部屏幕

或顯示器連用的視像遊戲控制臺用的記憶卡；與外部屏幕或顯

示器連用的視像遊戲控制臺用的支架；唱機的錄音盤；透過互

聯網可下載的音樂檔案；已顯影的電影膠片；電子出版物；與

帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲連用的專用滑鼠；與帶有液晶顯

示屏的便攜式遊戲連用的專用鍵盤；與帶有液晶顯示屏的便攜

式遊戲連用的專用記憶卡；與帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲連

用的專用耳機；與帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲連用的專用耳

機；與帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲連用的專用麥克風；與帶

有液晶顯示屏的便攜式遊戲連用的專用的交流電變壓器及D端

子電纜的連接支架；與帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲連用的專

用支架。

para limpar cabeça de gravadores de áudio ou gravadores de ví-

deo; discos para limpar lentes de leitura óptica; discos para lim-

par DVD; câmaras digitais; auscultadores; auriculares; microfo-

nes; produtos electrónicos de consumo, nomeadamente amplifi-

cadores de áudio, altifalantes áudio, receptores de áudio, cabos 

e conectores de áudio eléctricos e altifalantes, sistemas de teatro 

de lar, descodificador áudio, descodificador vídeo, dispositivos 

de conversão de energia, conversores de energia e inversores 

de energia; dispositivos para terminais de computador portátil; 

controlos remotos para terminais portáteis de computadores; 

auscultadores para terminais portáteis de computador; ratos 

para terminais portáteis de computador; teclados para terminais 

portáteis de computador; baterias para terminais portáteis de 

computador; auriculares para terminais portáteis de computa-

dor; microfones para terminais portáteis de computador; cartões 

de memória para terminais portáteis de computador; suportes 

para terminais portáteis de computador; programas de jogos 

descarregáveis através de terminais portáteis de computador; 

outros programas informáticos descarregáveis através de termi-

nais portáteis de computador; programa de jogos para telemó-

veis; teclados para computadores; ratos ópticos; consola de jogo 

de vídeo para usar com um ecrã externo ou monitor; programa 

de consola de jogo de vídeo para usar com um ecrã externo ou 

monitor; programas de jogos para jogos portáteis com ecrã de 

cristal líquido; censores para consola de jogo de vídeo para usar 

com um ecrã externo ou monitor; auscultadores para consola 

de jogo para usar com um ecrã externo ou monitor; ratos para 

consola de jogo de vídeo para usar com um ecrã externo ou 

monitor; teclados para consola de jogo de vídeo para usar com 

um ecrã externo ou monitor; baterias para consola de jogo de 

vídeo para usar com um ecrã externo ou monitor; auriculares 

para consola de jogos de vídeo para usar com um ecrã externo 

ou monitor; microfones para consola de jogo de vídeo para 

usar com um ecrã externo ou monitor; cartão de memória para 

consola de jogo de vídeo para usar com um ecrã externo ou 

monitor; suportes para consola de jogo de vídeo para usar com 

um ecrã externo ou monitor; registos fonográficos; arquivos 

musicais descarregáveis através da Internet; filmes cinematográ-

ficos revelados; publicações electrónicas; ratos exclusivamente 

para uso com jogos portáteis com um ecrã de cristal líquido; 

teclados exclusivamente para uso com jogos portáteis com um 

ecrã de cristal líquido; cartões de memória exclusivamente para 

uso com jogos portáteis com um ecrã de cristal líquido; aus-

cultadores exclusivamente para uso com jogos portáteis com 

um ecrã de cristal líquido; auriculares exclusivamente para uso 

com jogos portáteis com um ecrã de cristal líquido; microfones 

exclusivamente para uso com jogos portáteis com um ecrã de 

cristal líquido; suportes para ligação a adaptadores AC e cabos 

de terminal-D exclusivamente para jogos portáteis com ecrã 

de cristal líquido; suportes exclusivamente para jogos portáteis 

com ecrã de cristal líquido.
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商標構成：

優先權日期：2011/05/09；優先權國家/地區：印度；優先

權編號：2141770。

商標編號：N/56988 類別： 16

申請人：Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

場所：1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/03

產品：編印地址機；文具用或家用膠帶；相簿；原子筆；

設計圖或平面圖複製機；書籤；書籍；日曆；紙板，文具用

品；顏色筆；日記；電動削鉛筆器；辦公室用電釘書機；書寫

用氈頭筆；地圖；紙手巾；紙手帕；衛生紙；色帶；教學手

冊；雜誌；機械鉛筆；黏貼式筆記本；資訊集；報章；備忘

本；鋼筆盒；鉛筆；相架；照片；有插圖的明信片；袖珍記事

本；印刷紙；衛生紙；過濾紙；明信片用紙；擦紙膠；文具或

辦公室用間尺；印章，文具用品；圖畫簿；視像遊戲程式用說

明手冊；鋼筆及鉛筆用支架；非電動釘書機；貼紙，文具用

品；視像遊戲用戰略手冊；紙餐巾；紙毛巾；記事簿。

商標構成：

優先權日期：2011/05/09；優先權國家/地區：印度；優先

權編號：2141770。

商標編號：N/56989 類別： 28

申請人：Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

場所：1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2011/05/09; País/Território de prioridade: 

Índia; n.º de prioridade: 2141770.

Marca n.º N/56 988 Classe 16.ª

Requerente: Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

Sede: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/03

Produtos: máquinas para endereçar; fitas adesivas para uso 

em papelaria ou uso doméstico; álbuns; canetas esferográficas; 

copiadoras de projectos ou plantas; marcadores para livros; 

livros; calendários; cartões, artigos de papelaria; lápis de cores; 

diários; afiadores de lápis eléctricos; agrafadores eléctricos para 

escritório; canetas de feltro para escrever; mapas geográficos; 

toalhas de mão de papel; lenços de papel; papel higiénico; fitas de 

tinta; manuais de instrução; revistas; lápis mecânico; blocos de 

apontamentos com adesivo de um lado das folhas para fixação 

em superfícies; boletins informativos; jornais; livros para apon-

tamentos; estojos para canetas; lápis; suportes para fotografias; 

fotografias; postais ilustrados; livros memorandos de bolso; 

papel para impressão; papel higiénico; papel de filtro; papel 

para postais; borrachas; réguas para papelaria ou no escritório; 

selos, artigos de papelaria; cadernos para desenhos; manuais de 

especificações para programas de jogos de vídeo; suportes para 

canetas e lápis; agrafadores, não eléctricos; autocolantes, artigos 

de papelaria; manuais estratégicos para jogos de vídeo; guarda-

napos de papel; toalhas de papel; blocos de notas.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2011/05/09; País/Território de prioridade: 

Índia; n.º de prioridade: 2141770.

Marca n.º N/56 989 Classe 28.ª

Requerente: Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

Sede: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan
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國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/03

產品：用於遊樂園非遊戲中心視像遊戲機的娛樂機器；帶

有液晶顯示屏的便攜式遊戲；收藏卡遊戲用交換紙牌；宇航員

形狀的玩具；迷你玩具車；用於迷你玩具的由無線電控制的接

收器及發射器；迷你火箭；迷你玩具；玩具動作小塑像；玩具

小塑像；洋娃娃；骰子遊戲；國際象棋遊戲；多米諾骨牌；遊

戲紙牌；收藏卡遊戲；紙牌遊戲；遊戲設備；射箭用弓；棒球

手套；保齡球袋；拳擊手套；擴胸器；高爾夫球運動袋；高爾

夫球標示器；高爾夫球桿；高爾夫球座；網球或羽毛球拍用

繩；滑翔傘；網球或羽毛球拍用套；網球或羽毛球拍；溜冰

鞋；滑雪用帶；滑雪板用套；滑浪板；滑水橇。

商標構成：

優先權日期：2011/05/09；優先權國家/地區：印度；優先

權編號：2141770。

商標編號：N/56990 類別： 41

申請人：Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

場所：1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/03

服務：遊樂場及主題公園的服務；音樂會的組織及指導；

討論會的組織及指導；培訓工作坊的組織及指導；展覽會的座

位預訂；劇院的門票預訂；電影的上演；視像遊戲範疇的討論

會的指導；透過電腦網絡在線提供遊戲的服務；透過電腦數據

庫或互聯網在線提供與娛樂及教育有關的資訊；流動圖書館的

服務；書籍及期刊的在線電子出版；組織視像遊戲；組織視像

遊戲的競賽；組織或展覽影片、展覽會、遊戲或音樂表演；收

音機或電視節目的製作；錄製於聲音和影像器具的聲音及影像

的製作；在線提供不可下載的電子出版物；提供透過一視頻點

播在線服務的不可下載長篇電影、影片及電視節目；書籍、雜

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/03

Produtos: máquinas de entretenimento para uso em parques 

de diversões excepto para máquinas de jogos de vídeo de ar-

cada; jogos portáteis com ecrã de cristal líquido; cartas para 

troca de jogos de cartas de colecção; brinquedos no formato de 

astronautas; carros miniatura de brinquedo; receptores e trans-

missores de controlo por rádio para brinquedos miniaturas; 

miniaturas de foguetões; miniaturas de brinquedos; figurinhas 

de acção para brincar; figurinhas de brinquedo; bonecas; jogos 

de dados; jogos de xadrez; dominós; cartas para jogar; troca de 

cartas de jogo de colecção; cartas de jogo; equipamento de jogo; 

arcos para tiro ao arco; luvas de basebol; sacos de bowling; luvas 

de boxe; extensores ginásticos para o peito; sacos de golfe; mar-

cadores para bolas de golfe; clubes de golfe; tees de golfe; redes 

para raquetas de ténis ou badmington; parapentes; estojos para 

raquetas de ténis ou badmington; raquetas para ténis ou bad-

mington; patins; faixas para esquis; estojos para esquis; pranchas 

de surf; esquis náuticos.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2011/05/09; País/Território de prioridade: 

Índia; n.º de prioridade: 2141770.

Marca n.º N/56 990 Classe 41.ª

Requerente: Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

Sede: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/03

Serviços: serviços de parque de diversão e parques temáticos; 

organização e condução de concertos; organização e condução 

de seminários; organização e condução de workshops para 

formação; reserva de lugares para exposições; reserva de bi-

lhetes de teatro; apresentações cinematográficas; condução de 

seminários na área de jogos de vídeo; serviços de fornecimento 

de jogos on-line através de uma rede informática; informações 

relacionadas com entretenimento e educação, fornecidas on-

-line a partir de uma base de dados informática ou da Internet; 

serviços de bibliotecas móveis; publicação electrónica on-line de 

livros e periódicos; organização de jogos de vídeo; organização 

de competições de jogos de vídeo; organização ou exibição de 

filmes, exposições, jogos ou representações musicais; produção 
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誌、日報、報章、期刊、目錄及小冊子的出版；透過全球電腦

網絡的可接入電子報章的出版；文學作品及文獻資料記錄的圖

書館服務；與外部顯示屏或顯示器連用的視像遊戲機的出租；

電影片的出租；電視娛樂；娛樂、文體活動的門票預留服務及

預訂服務；錄影服務；透過互聯網或電腦網絡提供遊戲服務；

為了容許暫時使用透過進入網絡傳送的遊戲程式以及連續玩耍

至用於外部顯示屏或顯示器視像遊戲機的電源中斷而提供的遊

戲服務；提供有關電子雜誌及其他電子刊物出租的資訊；用於

與外部顯示屏或顯示器連用的視像遊戲機的已錄製遊戲程式記

憶媒體的出租；出租玩具。

商標構成：

優先權日期：2011/05/09；優先權國家/地區：印度；優先

權編號：2141770。

商標編號：N/56991 類別： 42

申請人：Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

場所：1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/03

服務：電腦出租；電腦程式設計；電腦編程；電腦軟件維

護；適用於僅與電視機同用的娛樂儀器用的電腦程式設計、電

腦編程或電腦軟件維護；替他人創建或維護網站；把有形數據

轉換成電子媒體；電腦程式數據的轉換（非有形轉換）；機器

設計；與外置屏幕或顯示器一起使用的視像遊戲控制臺的設

計；電腦程式的複製；電腦軟件安裝；提供電腦程式；提供用

de programas de rádio ou televisão; produção de sons e imagens 

gravadas em som e aparelhos de imagem; fornecimento on-line 

de publicações electrónicas, sem ser descarregáveis; forneci-

mento de longas metragens, filmes e programas de televisão não 

descarregáveis através de um serviço on-line de vídeo-a-pedido; 

publicação de livros, de revistas, de diários, de jornais, de perió-

dicos, de catálogos, de brochuras; publicação de jornais electró-

nicos acessíveis através de uma rede global informática; biblio-

tecas de literatura de referência e registos documentais; aluguer 

de jogo de vídeo-consola para usar com um ecrã externo ou 

monitor; aluguer de filmes; entretenimento televisivo; serviços 

de reserva de bilhetes e serviços de marcação de eventos de 

entretenimento, desportivos e culturais; serviços de gravação de 

vídeo; serviços de fornecimento de jogos através da Internet ou 

uma rede informática; serviços de fornecimento de jogos para 

possibilitar uso temporário de programas de jogos transmitidos 

através do acesso a rede e para jogar continuamente até desco-

nexão do abastecimento de energia dos jogos de vídeo consola 

para usar com um ecrã externo ou monitor; fornecimento de in-

formações sobre aluguer de revistas electrónicas e outras publi-

cações electrónicas; aluguer de programas gravados de jogos de 

memória média para jogos de vídeo-consola para usar com um 

ecrã externo ou monitor e máquinas electrónicas de jogo com 

ecrã de cristal líquido; aluguer de brinquedos.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2011/05/09; País/Território de prioridade: 

Índia; n.º de prioridade: 2141770.

Marca n.º N/56 991 Classe 42.ª

Requerente: Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

Sede: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/03

Serviços: aluguer de computadores; concepção de programas 

de computador; programação para computadores; manuten-

ção de software de computador; concepção de programas de 

computador, programação para computadores ou manutenção 

de software de computador para aparelhos de entretenimen-

to adaptados para serem usados unicamente com televisores; 

criação ou manutenção de websites para outros; conversão de 

dados de meios físicos para electrónicos; conversão de dados 

de programas de computador e dados (não conversão física); 
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於非法的電腦進入的系統保護及用於保護電腦網絡安全的電腦

程式設計、電腦編程或電腦軟件維護的相關資訊；電腦程式出

租；含有個人用的與顯示器一起使用的視像遊戲機的電腦系統

安全程式的唯讀記憶體光碟的出租；伺服器記憶體的出租。

商標構成：

優先權日期：2011/05/09；優先權國家/地區：印度；優先

權編號：2141770。

商標編號：N/56992 類別： 9

申請人：Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

場所：1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/03

產品：光學儀器和器具；帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲用

電池組；流動電話用帶子；清潔盒式錄像帶用磁帶；清潔錄音

機或錄像機磁頭用磁帶；清潔光學播放器鏡頭用盤；數碼雷射

影碟用清潔碟；數碼攝影機；耳筒；耳機；麥克風；消費類電

子產品，如音頻放大器，音箱，音頻接收器，電子音響和電纜

及連接器及揚聲器，家庭影院系統，音頻解碼器，視頻解碼

器，電源轉換裝置，電源轉換器及電源反相器；便攜式電腦終

端設備；便攜式電腦終端用控制器；便攜式電腦終端用耳機；

便攜式電腦終端用滑鼠；便攜式電腦終端用鍵盤；便攜式電腦

終端用電池組；便攜式電腦終端用耳機；便攜式電腦終端用麥

克風；便攜式電腦終端用記憶卡；便攜式電腦終端用支座；透

過便攜式電腦終端可下載的遊戲程式；透過便攜式電腦終端可

下載的其他電腦程式；手提電話的遊戲程式；電腦鍵盤；光電

滑鼠；與外部屏幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺；與外部屏

design de máquinas; design de jogo de vídeo consola para usar 

com um ecrã externo ou monitor; duplicação de programas de 

computador; instalação de software informático; fornecimento 

de programas de computador; fornecimento de informações so-

bre concepção de programas de computador, programação para 

computadores ou manutenção de software de computador para 

defender o sistema de acessos ilegais informáticos e para prote-

ger a segurança das redes informáticas; aluguer de programas 

de computador; aluguer de CD-ROMs com programas para 

segurança do sistema informático de consolas de jogos de vídeo 

para usar com televisores para uso pessoal; aluguer de memória 

de servidor.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2011/05/09; País/Território de prioridade: 

Índia; n.º de prioridade: 2141770.

Marca n.º N/56 992 Classe 9.ª

Requerente: Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

Sede: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/03

Produtos: aparelhos e instrumentos ópticos; baterias para 

jogos portáteis com ecrã de cristal líquido; correias para telemó-

veis; cassetes para limpar cassetes de gravação de vídeo; cassetes 

para limpar cabeça de gravadores de áudio ou gravadores de ví-

deo; discos para limpar lentes de leitura óptica; discos para lim-

par DVD; câmaras digitais; auscultadores; auriculares; microfo-

nes; produtos electrónicos de consumo, nomeadamente amplifi-

cadores de áudio, altifalantes áudio, receptores de áudio, cabos 

e conectores de áudio eléctricos e altifalantes, sistemas de teatro 

de lar, descodificador áudio, descodificador vídeo, dispositivos 

de conversão de energia, conversores de energia e inversores 

de energia; dispositivos para terminais de computador portátil; 

controlos remotos para terminais portáteis de computadores; 

auscultadores para terminais portáteis de computador; ratos 

para terminais portáteis de computador; teclados para terminais 

portáteis de computador; baterias para terminais portáteis de 

computador; auriculares para terminais portáteis de computa-

dor; microfones para terminais portáteis de computador; cartões 

de memória para terminais portáteis de computador; suportes 

para terminais portáteis de computador; programas de jogos 

descarregáveis através de terminais portáteis de computador; 
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幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺的程式；帶有液晶顯示屏的

便攜式遊戲用的遊戲程式；與外部屏幕或顯示器連用的視像遊

戲控制臺用的操縱器；與外部屏幕或顯示器連用的視像遊戲控

制臺用的耳筒；與外部屏幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺用

的滑鼠；與外部屏幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺用的鍵

盤；與外部屏幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺用的電池組；

與外部屏幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺用的耳機；與外部

屏幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺用的麥克風；與外部屏幕

或顯示器連用的視像遊戲控制臺用的記憶卡；與外部屏幕或顯

示器連用的視像遊戲控制臺用的支架；唱機的錄音盤；透過互

聯網可下載的音樂檔案；已顯影的電影膠片；電子出版物；與

帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲連用的專用滑鼠；與帶有液晶顯

示屏的便攜式遊戲連用的專用鍵盤；與帶有液晶顯示屏的便攜

式遊戲連用的專用記憶卡；與帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲連

用的專用耳機；與帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲連用的專用耳

機；與帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲連用的專用麥克風；與帶

有液晶顯示屏的便攜式遊戲連用的專用的交流電變壓器及D端

子電纜的連接支架；與帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲連用的專

用支架。

商標構成：

優先權日期：2011/05/09；優先權國家/地區：印度；優先

權編號：2141771。

商標編號：N/56993 類別： 16

申請人：Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

場所：1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/03

outros programas informáticos descarregáveis através de termi-

nais portáteis de computador; programa de jogos para telemó-

veis; teclados para computadores; ratos ópticos; consola de jogo 

de vídeo para usar com um ecrã externo ou monitor; programa 

de consola de jogos de vídeo para usar com um ecrã externo ou 

monitor; programas de jogos para jogos portáteis com ecrã de 

cristal líquido; censores para consola de jogo de vídeo para usar 

com um ecrã externo ou monitor; auscultadores para consola 

de jogo para usar com um ecrã externo ou monitor; ratos para 

consola de jogo de vídeo para usar com um ecrã externo ou 

monitor; teclados para consola de jogo de vídeo para usar com 

um ecrã externo ou monitor; baterias para consola de jogo de 

vídeo para usar com um ecrã externo ou monitor; auriculares 

para consola de jogo de vídeo para usar com um ecrã externo 

ou monitor; microfones para consola de jogo de vídeo para 

usar com um ecrã externo ou monitor; cartão de memória para 

consola de jogo de vídeo para usar com um ecrã externo ou 

monitor; suportes para consola de jogo de vídeo para usar com 

um ecrã externo ou monitor; registos fonográficos; arquivos 

musicais descarregáveis através da Internet; filmes cinematográ-

ficos revelados; publicações electrónicas; ratos exclusivamente 

para uso com jogos portáteis com um ecrã de cristal líquido; 

teclados exclusivamente para uso com jogos portáteis com um 

ecrã de cristal líquido; cartões de memória exclusivamente para 

uso com jogos portáteis com um ecrã de cristal líquido; aus-

cultadores exclusivamente para uso com jogos portáteis com 

um ecrã de cristal líquido; auriculares exclusivamente para uso 

com jogos portáteis com um ecrã de cristal líquido; microfones 

exclusivamente para uso com jogos portáteis com um ecrã de 

cristal líquido; suportes para ligação a adaptadores AC e cabos 

de terminal-D exclusivamente para jogos portáteis com ecrã 

de cristal líquido; suportes exclusivamente para jogos portáteis 

com ecrã de cristal líquido.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2011/05/09; País/Território de prioridade: 

Índia; n.º de prioridade: 2141771.

Marca n.º N/56 993 Classe 16.ª

Requerente: Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

Sede: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/03
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產品：編印地址機；文具用或家用膠帶；相簿；原子筆；

設計圖或平面圖複製機；書籤；書籍；日曆；紙板，文具用

品；顏色筆；日記；電動削鉛筆器；辦公室用電釘書機；書寫

用氈頭筆；地圖；紙手巾；紙手帕；衛生紙；色帶；教學手

冊；雜誌；機械鉛筆；黏貼式筆記本；資訊集；報章；備忘

本；鋼筆盒；鉛筆；相架；照片；有插圖的明信片；袖珍記事

本；印刷紙；衛生紙；過濾紙；明信片用紙；擦紙膠；文具或

辦公室用間尺；印章，文具用品；圖畫簿；視像遊戲程式用說

明手冊；鋼筆及鉛筆用支架；非電動釘書機；貼紙，文具用

品；視像遊戲用戰略手冊；紙餐巾；紙毛巾；記事簿。

商標構成：

優先權日期：2011/05/09；優先權國家/地區：印度；優先

權編號：2141771。

商標編號：N/56994 類別： 28

申請人：Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

場所：1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/03

產品：用於遊樂園非遊戲中心視像遊戲機的娛樂機器；帶

有液晶顯示屏的便攜式遊戲；收藏卡遊戲用交換紙牌；宇航員

形狀的玩具；迷你玩具車；用於迷你玩具的由無線電控制的接

收器及發射器；迷你火箭；迷你玩具；玩具動作小塑像；玩具

小塑像；洋娃娃；骰子遊戲；國際象棋遊戲；多米諾骨牌；遊

戲紙牌；收藏卡遊戲；紙牌遊戲；遊戲設備；射箭用弓；棒球

手套；保齡球袋；拳擊手套；擴胸器；高爾夫球運動袋；高爾

Produtos: máquinas para endereçar; fitas adesivas para uso 

em papelaria ou uso doméstico; álbuns; canetas esferográficas; 

copiadoras de projectos ou plantas; marcadores para livros; 

livros; calendários; cartões, artigos de papelaria; lápis de cores; 

diários; afiadores de lápis eléctricos; agrafadores eléctricos para 

escritório; canetas de feltro para escrever; mapas geográficos; 

toalhas de mão de papel; lenços de papel; papel higiénico; fitas de 

tinta; manuais de instrução; revistas; lápis mecânico; blocos de 

apontamentos com adesivo de um lado das folhas para fixação 

em superfícies; boletins informativos; jornais; livros para apon-

tamentos; estojos para canetas; lápis; suportes para fotografias; 

fotografias; postais ilustrados; livros memorandos de bolso; 

papel para impressão; papel higiénico; papel de filtro; papel 

para postais; borrachas; réguas para papelaria ou no escritório; 

selos, artigos de papelaria; cadernos para desenhos; manuais de 

especificações para programas de jogos de vídeo; suportes para 

canetas e lápis; agrafadores, não eléctricos; autocolantes, artigos 

de papelaria; manuais estratégicos para jogos de vídeo; guarda-

napos de papel; toalhas de papel; blocos de notas.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2011/05/09; País/Território de prioridade: 

Índia; n.º de prioridade: 2141771.

Marca n.º N/56 994 Classe 28.ª

Requerente: Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

Sede: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/03

Produtos: máquinas de entretenimento para uso em parques 

de diversões excepto para máquinas de jogos de vídeo de ar-

cada; jogos portáteis com ecrã de cristal líquido; cartas para 

troca de jogos de cartas de colecção; brinquedos no formato de 

astronautas; carros miniatura de brinquedo; receptores e trans-

missores de controlo por rádio para brinquedos miniaturas; 

miniaturas de foguetões; miniaturas de brinquedos; figurinhas 

de acção para brincar; figurinhas de brinquedo; bonecas; jogos 

de dados; jogos de xadrez; dominós; cartas para jogar; troca de 

cartas de jogo de colecção; cartas de jogo; equipamento de jogo; 

arcos para tiro ao arco; luvas de basebol; sacos de bowling; luvas 

de boxe; extensores ginásticos para o peito; sacos de golfe; mar-

cadores para bolas de golfe; clubes de golfe; tees de golfe; redes 

para raquetas de ténis ou badmington; parapentes; estojos para 
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夫球標示器；高爾夫球桿；高爾夫球座；網球或羽毛球拍用

繩；滑翔傘；網球或羽毛球拍用套；網球或羽毛球拍；溜冰

鞋；滑雪用帶；滑雪板用套；滑浪板；滑水橇。

商標構成：

優先權日期：2011/05/09；優先權國家/地區：印度；優先

權編號：2141771。

商標編號：N/56995 類別： 41

申請人：Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

場所：1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/03

服務：遊樂場及主題公園的服務；音樂會的組織及指導；

討論會的組織及指導；培訓工作坊的組織及指導；展覽會的座

位預訂；劇院的門票預訂；電影的上演；視像遊戲範疇的討論

會的指導；透過電腦網絡在線提供遊戲的服務；透過電腦數據

庫或互聯網在線提供與娛樂及教育有關的資訊；流動圖書館的

服務；書籍及期刊的在線電子出版；組織視像遊戲；組織視像

遊戲的競賽；組織或展覽影片、展覽會、遊戲或音樂表演；收

音機或電視節目的製作；錄製於聲音和影像器具的聲音及影像

的製作；在線提供不可下載的電子出版物；提供透過一視頻點

播在線服務的不可下載長篇電影、影片及電視節目；書籍、雜

誌、日報、報章、期刊、目錄及小冊子的出版；透過全球電腦

網絡的可接入電子報章的出版；文學作品及文獻資料記錄的圖

書館服務；與外部顯示屏或顯示器連用的視像遊戲機的出租；

電影片的出租；電視娛樂；娛樂、文體活動的門票預留服務及

預訂服務；錄影服務；透過互聯網或電腦網絡提供遊戲服務；

為了容許暫時使用透過進入網絡傳送的遊戲程式以及連續玩耍

raquetas de ténis ou badmington; raquetas para ténis ou bad-

mington; patins; faixas para esquis; estojos para esquis; pranchas 

de surf; esquis náuticos.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2011/05/09; País/Território de prioridade: 

Índia; n.º de prioridade: 2141771.

Marca n.º N/56 995 Classe 41.ª

Requerente: Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

Sede: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/03

Serviços: serviços de parque de diversão e parques temáticos; 

organização e condução de concertos; organização e condução 

de seminários; organização e condução de workshops para 

formação; reserva de lugares para exposições; reserva de bi-

lhetes de teatro; apresentações cinematográficas; condução de 

seminários na área de jogos de vídeo; serviços de fornecimento 

de jogos on-line através de uma rede informática; informações 

relacionadas com entretenimento e educação, fornecidas on-

-line a partir de uma base de dados informática ou da Internet; 

serviços de bibliotecas móveis; publicação electrónica on-line de 

livros e periódicos; organização de jogos de vídeo; organização 

de competições de jogos de vídeo; organização ou exibição de 

filmes, exposições, jogos ou representações musicais; produção 

de programas de rádio ou televisão; produção de sons e imagens 

gravadas em som e aparelhos de imagem; fornecimento on-line 

de publicações electrónicas, sem ser descarregáveis; forneci-

mento de longas metragens, filmes e programas de televisão não 

descarregáveis através de um serviço on-line de vídeo-a-pedido; 

publicação de livros, de revistas, de diários, de jornais, de perió-

dicos, de catálogos, de brochuras; publicação de jornais electró-

nicos acessíveis através de uma rede global informática; biblio-

tecas de literatura de referência e registos documentais; aluguer 

de jogo de vídeo-consola para usar com um ecrã externo ou 

monitor; aluguer de filmes; entretenimento televisivo; serviços 

de reserva de bilhetes e serviços de marcação de eventos de 

entretenimento, desportivos e culturais; serviços de gravação de 

vídeo; serviços de fornecimento de jogos através da Internet ou 

uma rede informática; serviços de fornecimento de jogos para 

possibilitar uso temporário de programas de jogos transmitidos 

através do acesso a rede e para jogar continuamente até desco-
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至用於外部顯示屏或顯示器視像遊戲機的電源中斷而提供的遊

戲服務；提供有關電子雜誌及其他電子刊物出租的資訊；用於

與外部顯示屏或顯示器連用的視像遊戲機的已錄製遊戲程式記

憶媒體的出租；出租玩具。

商標構成：

優先權日期：2011/05/09；優先權國家/地區：印度；優先

權編號：2141771。

商標編號：N/56996 類別： 42

申請人：Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

場所：1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/03

服務：電腦出租；電腦程式設計；電腦編程；電腦軟件維

護；適用於僅與電視機同用的娛樂儀器用的電腦程式設計、電

腦編程或電腦軟件維護；替他人創建或維護網站；把有形數據

轉換成電子媒體；電腦程式數據的轉換（非有形轉換）；機器

設計；與外置屏幕或顯示器一起使用的視像遊戲控制臺的設

計；電腦程式的複製；電腦軟件安裝；提供電腦程式；提供用

於非法的電腦進入的系統保護及用於保護電腦網絡安全的電腦

程式設計、電腦編程或電腦軟件維護的相關資訊；電腦程式出

租；含有個人用的與顯示器一起使用的視像遊戲機的電腦系統

安全程式的唯讀記憶體光碟的出租；伺服器記憶體的出租。

商標構成：

nexão do abastecimento de energia dos jogos de vídeo consola 

para usar com um ecrã externo ou monitor; fornecimento de in-

formações sobre aluguer de revistas electrónicas e outras publi-

cações electrónicas; aluguer de programas gravados de jogos de 

memória média para jogos de vídeo-consola para usar com um 

ecrã externo ou monitor e máquinas electrónicas de jogo com 

ecrã de cristal líquido; aluguer de brinquedos.

A marca consiste em: 

Data de prioridade: 2011/05/09; País/Território de prioridade: 

Índia; n.º de prioridade: 2141771.

Marca n.º N/56 996 Classe 42.ª

Requerente: Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

Sede: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/03

Serviços: aluguer de computadores; concepção de programas 

de computador; programação para computadores; manuten-

ção de software de computador; concepção de programas de 

computador, programação para computadores ou manutenção 

de software de computador para aparelhos de entretenimen-

to adaptados para serem usados unicamente com televisores; 

criação ou manutenção de websites para outros; conversão de 

dados de meios físicos para electrónicos; conversão de dados 

de programas de computador e dados (não conversão física); 

design de máquinas; design de jogo de vídeo consola para usar 

com um ecrã externo ou monitor; duplicação de programas de 

computador; instalação de software informático; fornecimento 

de programas de computador; fornecimento de informações so-

bre concepção de programas de computador, programação para 

computadores ou manutenção de software de computador para 

defender o sistema de acessos ilegais informáticos e para prote-

ger a segurança das redes informáticas; aluguer de programas 

de computador; aluguer de CD-ROMs com programas para 

segurança do sistema informático de consolas de jogos de vídeo 

para usar com televisores para uso pessoal; aluguer de memória 

de servidor.

A marca consiste em: 
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優先權日期：2011/05/09；優先權國家/地區：印度；優先

權編號：2141771。

商標編號：N/57048 類別： 3

申請人：Karl Lagerfeld B.V.

場所：Herengracht 458, 1017 CA Amsterdam, Netherlands

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/08

產品：肥皂；香料，古龍水，花露水，香水，個人用芳香

劑，花露水，精油；化妝品；化妝產品，包括口紅，唇彩，睫

毛膏，眼影，眼線筆，胭脂，粉餅，蜜粉，粉底；指甲護理產

品，即指甲油，指甲油去除劑；梳妝品；非藥用皮膚護理產

品，尤指皮膚護理用的化妝霜及化妝水，保濕霜，緊膚面膜，

緊膚霜和緊膚水；沐浴和淋浴用化妝劑，尤指沐浴油，浴鹽，

沐浴珠和沐浴晶鹽，爽身粉，髮水，洗髮水；牙膏；止汗劑，

個人用除臭劑；剃鬚用品，尤指剃鬚皂，剃鬚啫喱及剃鬚膏，

剃鬚後用的產品，鬚後水及鬚後啫喱；鞋油及鞋膏；染髮劑；

清潔用品；動物用化妝品。

商標構成：

商標編號：N/57049 類別： 9

申請人：Karl Lagerfeld B.V.

場所：Herengracht 458, 1017 CA Amsterdam, Netherlands

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/08

產品：攝影、電影和光學器具；光學產品，尤指眼鏡，護

目鏡，眼鏡片，隱形眼鏡，太陽眼鏡；太陽眼鏡產品，尤指頭

帶和太陽眼鏡繫緊裝置，眼鏡盒和太陽眼鏡盒， 眼鏡禮盒，

眼鏡鏈及眼鏡繩，上述所有產品的部件；相機套；手提電腦及

流動電話用的套和承托物；空白錄音帶，空白卡式錄音帶，空

白錄影帶，攝錄機；空白卡式錄影帶，空白光碟，音樂光碟，

空白雷射光碟，以時裝、模特兒、化妝品和生活方式等方面為

主題的影碟及磁性光碟；空的磁性數據載體，空的唱碟；以時

裝、模特兒、化妝品和生活方式等方面為主題的預錄碟片；電

Data de prioridade: 2011/05/09; País/Território de prioridade: 

Índia; n.º de prioridade: 2141771.

Marca n.º N/57 048 Classe 3.ª

Requerente: Karl Lagerfeld B.V.

Sede: Herengracht 458, 1017 CA Amsterdam, Netherlands

Nacionalidade: Holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/08

Produtos: sabões; perfumaria, colónias, águas-de-toilete, per-

fumes, fragrâncias para uso pessoal, águas-de-toilete, óleos es-

senciais; cosméticos; produtos de maquilhagem, nomeadamente 

batons, brilho para os lábios, máscara para as pestanas, sombras 

para os olhos, delineadores de olhos, blushes, pós compactos, 

pós soltos, bases de maquilhagem; produtos para o cuidado das 

unhas, nomeadamente verniz para as unhas e removedor de ver-

niz para as unhas; produtos de toilete; produtos para o cuidado 

da pele não medicados, nomeadamente cremes e loções cosmé-

ticas para cuidar da pele, cremes hidratantes, máscaras faciais e 

cremes e loções para a firmeza da pele; preparações cosméticas 

para o banho e para o duche, nomeadamente óleos para o ba-

nho, sais para o banho, pérolas para o banho e cristais para o 

banho, pós de talco, loções capilares, champôs; dentífricos; anti-

transpirantes, desodorizantes para uso pessoal; artigos de bar bear, 

nomeadamente sabonetes para barbear, gel de barbear e creme 

de barbear, produtos para depois de barbear, loções e geles para 

depois de barbear; pomadas e cremes para calçado; tintas para o 

cabelo; produtos de limpeza; cosméticos para animais.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 049 Classe 9.ª

Requerente: Karl Lagerfeld B.V.

Sede: Herengracht 458, 1017 CA Amsterdam, Netherlands

Nacionalidade: Holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/08

Produtos: aparelhos e instrumentos fotográficos, cinemato-

gráficos e ópticos; produtos ópticos, tais como óculos, óculos de 

protecção, lentes para óculos, lentes de contacto, óculos de sol; 

produtos de óculos de sol, nomeadamente faixas para a cabeça 

e dispositivos retentores para óculos de sol, estojos de óculos e 

estojos para óculos de sol, caixas de apresentação para óculos, 

correntes para óculos e cordões para óculos, peças para todos os 

produtos supracitados; estojos para câmaras; estojos e suportes 

para computadores portáteis e telemóveis; fitas de áudio vir-
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腦；電腦周邊設備；以時尚、造型、化妝品和生活方式等方面

為主題的預錄電腦程序；滑鼠墊；以時裝、模特兒、化妝品和

生活方式等方面為主題的編碼磁卡；以時裝、模特兒、化妝品

和生活方式等方面為主題的（視聽）光碟；以時裝、模特兒、

化妝品和生活方式等方面為主題的光碟；光碟播放器，以時

裝、模特兒、化妝品和生活方式等方面為主題的圖書、雜誌、

資訊集、小冊子及目錄形式的可下載電子出版物；袋裝式計算

機；視像遊戲帶；聽筒；揚聲器。

商標構成：

商標編號：N/57050 類別： 3

申請人：Karl Lagerfeld B.V.

場所：Herengracht 458, 1017 CA Amsterdam, Netherlands

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/08

產品：肥皂；香料，古龍水，花露水，香水，個人用芳香

劑，花露水，精油；化妝品；化妝產品，包括口紅，唇彩，睫

毛膏，眼影，眼線筆，胭脂，粉餅，蜜粉，粉底；指甲護理產

品，即指甲油，指甲油去除劑；梳妝品；非藥用皮膚護理產

品，尤指皮膚護理用的化妝霜及化妝水，保濕霜，緊膚面膜，

緊膚霜和緊膚水；沐浴和淋浴用化妝劑，尤指沐浴油，浴鹽，

沐浴珠和沐浴晶鹽，爽身粉，髮水，洗髮水；牙膏；止汗劑，

個人用除臭劑；剃鬚用品，尤指剃鬚皂，剃鬚啫喱及剃鬚膏，

剃鬚後用的產品，鬚後水及鬚後啫喱；鞋油及鞋膏；染髮劑；

清潔用品；動物用化妝品。

gens, cassetes de áudio virgens, fitas de vídeo virgens, câmaras 

de vídeo; cassetes de vídeo virgens, discos compactos virgens, 

discos compactos com música, discos laser virgens, discos de ví-

deo e discos ópticos magnéticos com temas nas áreas da moda, 

modelos, cosméticos e estilos de vida; suportes de registo mag-

nético virgens, discos acústicos virgens; discos pré-gravados com 

temas nas áreas da moda, modelos, cosméticos e estilos de vida; 

computadores; equipamentos periféricos informáticos; progra-

mas de computador gravados com temas nas áreas da moda, 

modelos, cosméticos e estilos de vida; almofadas para ratos; 

cartões magnéticos codificados com temas nas áreas da moda, 

modelos, cosméticos e estilos de vida; discos compactos (áudio-

-vídeo) com temas nas áreas da moda, modelos, cosméticos e es-

tilos de vida; discos compactos ópticos com temas nas áreas da 

moda, modelos, cosméticos e estilos de vida; leitores de discos 

compactos, publicações electrónicas descarregáveis sob a forma 

de livros, revistas, boletins informativos, folhetos e catálogos 

temas nas áreas da moda, modelos, cosméticos e estilos de vida; 

máquinas calculadoras de bolso; cartuchos de jogos de vídeo; 

auscultadores; altifalantes.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 050 Classe 3.ª

Requerente: Karl Lagerfeld B.V.

Sede: Herengracht 458, 1017 CA Amsterdam, Netherlands

Nacionalidade: Holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/08

Produtos: sabões; perfumaria, colónias, águas-de-toilete, per-

fumes, fragrâncias para uso pessoal, águas-de-toilete, óleos es-

senciais; cosméticos; produtos de maquilhagem, nomeadamente 

batons, brilho para os lábios, máscara para as pestanas, sombras 

para os olhos, delineadores de olhos, blushes, pós compactos, 

pós soltos, bases de maquilhagem; produtos para o cuidado das 

unhas, nomeadamente verniz para as unhas e removedor de ver-

niz para as unhas; produtos de toilete; produtos para o cuidado 

da pele não medicados, nomeadamente cremes e loções cosmé-

ticas para cuidar da pele, cremes hidratantes, máscaras faciais e 

cremes e loções para a firmeza da pele; preparações cosméticas 

para o banho e para o duche, nomeadamente óleos para o ba-

nho, sais para o banho, pérolas para o banho e cristais para o 

banho, pós de talco, loções capilares, champôs; dentífricos; anti-

transpirantes, desodorizantes para uso pessoal; artigos de barbear, 

nomeadamente sabonetes para barbear, gel de barbear e creme 

de barbear, produtos para depois de barbear, loções e geles para 

depois de barbear; pomadas e cremes para calçado; tintas para o 

cabelo; produtos de limpeza; cosméticos para animais.
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商標構成：

商標編號：N/57051 類別： 9

申請人：Karl Lagerfeld B.V.

場所：Herengracht 458, 1017 CA Amsterdam, Netherlands

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/08

產品：攝影、電影和光學器具；光學產品，尤指眼鏡，護

目鏡，眼鏡片，隱形眼鏡，太陽眼鏡；太陽眼鏡產品，尤指頭

帶和太陽眼鏡繫緊裝置，眼鏡盒和太陽眼鏡盒， 眼鏡禮盒，

眼鏡鏈及眼鏡繩，上述所有產品的部件；相機套；手提電腦及

流動電話用的套和承托物；空白錄音帶，空白卡式錄音帶，空

白錄影帶，攝錄機；空白卡式錄影帶，空白光碟，音樂光碟，

空白雷射光碟，以時裝、模特兒、化妝品和生活方式等方面為

主題的影碟及磁性光碟；空的磁性數據載體，空的唱碟；以時

裝、模特兒、化妝品和生活方式等方面為主題的預錄碟片；電

腦；電腦周邊設備；以時尚、造型、化妝品和生活方式等方面

為主題的預錄電腦程序；滑鼠墊；以時裝、模特兒、化妝品和

生活方式等方面為主題的編碼磁卡；以時裝、模特兒、化妝品

和生活方式等方面為主題的（視聽）光碟；以時裝、模特兒、

化妝品和生活方式等方面為主題的光碟；光碟播放器，以時

裝、模特兒、化妝品和生活方式等方面為主題的圖書、雜誌、

資訊集、小冊子及目錄形式的可下載電子出版物；袋裝式計算

機；視像遊戲帶；聽筒；揚聲器。

商標構成：

商標編號：N/57052 類別： 14

申請人：Karl Lagerfeld B.V.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 051 Classe 9.ª

Requerente: Karl Lagerfeld B.V.

Sede: Herengracht 458, 1017 CA Amsterdam, Netherlands

Nacionalidade: Holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/08

Produtos: aparelhos e instrumentos fotográficos, cinemato-

gráficos e ópticos; produtos ópticos, tais como óculos, óculos de 

protecção, lentes para óculos, lentes de contacto, óculos de sol; 

produtos de óculos de sol, nomeadamente faixas para a cabeça 

e dispositivos retentores para óculos de sol, estojos de óculos e 

estojos para óculos de sol, caixas de apresentação para óculos, 

correntes para óculos e cordões para óculos, peças para todos os 

produtos supracitados; estojos para câmaras; estojos e suportes 

para computadores portáteis e telemóveis; fitas de áudio vir-

gens, cassetes de áudio virgens, fitas de vídeo virgens, câmaras 

de vídeo; cassetes de vídeo virgens, discos compactos virgens, 

discos compactos com música, discos laser virgens, discos de ví-

deo e discos ópticos magnéticos com temas nas áreas da moda, 

modelos, cosméticos e estilos de vida; suportes de registo mag-

nético virgens, discos acústicos virgens; discos pré-gravados com 

temas nas áreas da moda, modelos, cosméticos e estilos de vida; 

computadores; equipamentos periféricos informáticos; progra-

mas de computador gravados com temas nas áreas da moda, 

modelos, cosméticos e estilos de vida; almofadas para ratos; 

cartões magnéticos codificados com temas nas áreas da moda, 

modelos, cosméticos e estilos de vida; discos compactos (áudio-

-vídeo) com temas nas áreas da moda, modelos, cosméticos e es-

tilos de vida; discos compactos ópticos com temas nas áreas da 

moda, modelos, cosméticos e estilos de vida; leitores de discos 

compactos, publicações electrónicas descarregáveis sob a forma 

de livros, revistas, boletins informativos, folhetos e catálogos 

temas nas áreas da moda, modelos, cosméticos e estilos de vida; 

máquinas calculadoras de bolso; cartuchos de jogos de vídeo; 

auscultadores; altifalantes.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 052 Classe 14.ª

Requerente: Karl Lagerfeld B.V.
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場所：Herengracht 458, 1017 CA Amsterdam, Netherlands

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/08

產品：珠寶，尤指手鐲，項鍊，胸針，指環，耳環，小飾

物，領帶別針，帽飾，貴重金屬製徽章，貴重金屬製扣子，貴

重金屬製皮帶飾物，珠寶別針，袖扣鈕，鑰匙扣；珠寶及寶

石；鐘錶和計時儀器，尤指鐘錶，手錶，手鐲錶及手錶盒，枱

鐘及壁鐘，計時錶，精密計時器，鬧鐘；鐘錶盒；珠寶盒，貴

重金屬製鞋飾品和帽飾。

商標構成：

商標編號：N/57053 類別： 18

申請人：Karl Lagerfeld B.V.

場所：Herengracht 458, 1017 CA Amsterdam, Netherlands

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/08

產品：皮革及人造皮革，動物皮；全線袋類產品，尤指多

用途運動袋及健身袋；過夜袋；書袋；多用途袋；旅行袋；背

包；手提箱；行李箱；箱子；零錢包；公文包；旅行袋；設備

袋；及布料購物袋；沙灘袋，帶輪購物袋，書包；旅行用服裝

袋；行李帶；過夜箱；手袋；空的旅行袋套裝；帶輪箱子；鈔

票夾；錢包，口袋錢包；小錢包，零錢包，鑰匙包，信用卡

套；信用卡錢包；卡套，空的化妝盒，化妝用品盒和托；修甲

套裝盒；收藏化妝產品用的美容箱；旅行和收藏用的首飾袋，

雨傘，陽傘及手杖；鞭，馬具和鞍具，動物項圈；動物馬具。

商標構成：

Sede: Herengracht 458, 1017 CA Amsterdam, Netherlands

Nacionalidade: Holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/08

Produtos: jóias, nomeadamente pulseiras, colares, broches, 

anéis, brincos, berloques, alfinetes de gravata, ornamentos para 

chapéus, emblemas de metais preciosos, fivelas de metais pre-

ciosos, ornamentos para cintos de metais preciosos, alfinetes de 

joalharia, botões de punho, porta-chaves; joalharia e pedras pre-

ciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos, nomeadamente 

relógios, relógios de pulso, pulseiras de relógios de pulso e esto-

jos para relógios, relógios de mesa e parede, cronógrafos, cronó-

metros, relógios despertadores; caixas para relógios; caixas para 

jóias, ornamentos para sapatos e chapéus de metais preciosos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 053 Classe 18.ª

Requerente: Karl Lagerfeld B.V.

Sede: Herengracht 458, 1017 CA Amsterdam, Netherlands

Nacionalidade: Holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/08

Produtos: couro e imitações de couro, peles de animais; li-

nha completa de sacos, nomeadamente sacos de desporto e de 

ginástica multiusos; sacos de fim-de-semana; sacos para livros; 

sacos multiusos; sacos de viagem; mochilas; malas de mão; ba-

gagem; malas; porta-moedas; pastas para documentos; sacos de 

viagem; sacos de equipamento; e sacos de compras em tecido; 

sacos para a praia, sacos de compras com rodas, sacos escolares; 

sacos de vestuário para viagem; correias para bagagem; estojos 

de fim-de-semana; bolsas de mão; sacos para kits de viagem não 

preenchidos; malas com rodas; porta-notas; carteiras, carteiras 

de bolso; bolsas para trocos, porta-moedas, estojos para chaves, 

estojos para cartões de crédito; carteiras para dinheiro e para 

cartões de crédito; porta-cartões, estojos de cosméticos vendidos 

vazios, estojos e suportes para artigos cosméticos; estojos para 

conjuntos de manicura; estojos de beleza para armazenamento 

de produtos cosméticos; organizadores de jóias para viagens e 

armazenamento, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; 

chicotes, arreios e selaria, coleiras para animais; arreios para 

animais.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/57054 類別： 24

申請人：Karl Lagerfeld B.V.

場所：Herengracht 458, 1017 CA Amsterdam, Netherlands

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/08

產品：不屬別類的布料及紡織品，尤指家庭用品，床上用

品，浴室用品，被單，枕頭套，靠墊套，毯子，被子，棉被，

床單，床罩，杯墊，羽絨被套，羽絨被，床罩保護套，床墊

套，毛巾，浴巾，沙灘巾，浴墊，旅行毯，面巾，淋浴簾，餐

桌用布，桌布，桌巾，布料狹長桌布，布餐巾，紡織物料餐具

墊，窗簾，帷簾，非量度製造傢俱套，布旗，手巾；布標籤；

地布；紡織品製窗簾圈形式的窗簾扣；窗簾，裝飾織品，紡織

品壁掛。

商標構成：

商標編號：N/57055 類別： 25

申請人：Karl Lagerfeld B.V.

場所：Herengracht 458, 1017 CA Amsterdam, Netherlands

國籍：荷蘭

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/08

產品：男士、婦女、兒童及嬰兒服裝，尤指襯衫，高爾

夫球襯衫，T恤，馬球襯衫，針織女罩衫，梭織女罩衫，運動

衫，吊帶衫，上衣，女罩衫，球衣，高領女罩衫，短褲，運動

服褲，熱身套服，西裝式外套，運動外套，褲子，牛仔褲，裙

子，連衣裙，婚紗，西服，工作服，針織上衣，背心，夾克，

大衣，防水大衣，連帽雪衣，披風，泳衣，比堅尼泳衣，泳

褲，大衣外套，防水服裝，防風夾克，跳舞服裝，尤指緊身衣

和芭蕾舞服，睡眠服裝，睡衣，浴袍，浴帽，罩袍，內衣，

女士內衣，拳師短褲，皮帶，領帶；帽具，尤指有邊帽，羊

毛帽，鴨舌帽，帽舌，頭帶，耳罩，圍巾，披肩，腕帶，布圍

兜；鞋類，體操鞋，運動鞋，短襪，襪子，襪類，鞋，靴，沙

灘鞋，涼鞋，拖鞋，手套，吊帶；嬰兒全套服裝；穿戴飾帶。

Marca n.º N/57 054 Classe 24.ª

Requerente: Karl Lagerfeld B.V.

Sede: Herengracht 458, 1017 CA Amsterdam, Netherlands

Nacionalidade: Holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/08

Produtos: tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras 

classes, nomeadamente roupa de casa, roupa de cama, roupa de 

banho, lençóis, fronhas de travesseiros, fronhas de almofadas, 

cobertores, mantas, mantas acolchoadas, colchas, cobertas de 

cama, bases para copos, capas para edredões, edredões, protec-

tores de colchas, coberturas para colchões, toalhas, toalhas de 

banho, toalhas de praia, tapetes de banho, mantas de viagem, 

toalhas de rosto, cortinas de chuveiro, roupa de mesa, cobertu-

ras de mesa, toalhas de mesa, centros de mesa de tecido, guar-

danapos de tecido, individuais de  matérias têxteis, cortinados, 

reposteiros, capas para móveis não feitas à medida, bandeiras de 

tecido, lenços de mão; etiquetas de tecido; toalhas para o chão; 

páteras de cortinados sob a forma de suportes para cortinados 

em matérias têxteis; cortinas, tecidos para estofos, tapeçarias 

murais de matérias têxteis.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 055 Classe 25.ª

Requerente: Karl Lagerfeld B.V.

Sede: Herengracht 458, 1017 CA Amsterdam, Netherlands

Nacionalidade: Holandesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/08

Produtos: vestuário para homens, senhoras e crianças e lac-

tentes, nomeadamente camisas, camisas de golfe, t-shirts, pólos, 

blusas tricotadas, blusas tecidas, «sweatshirts», tops de alças, 

camisolas, blusas, «jerseys», blusas de gola alta, calções, calças 

de fato de treino, fatos de aquecimento, blazers, casacos de des-

porto, calças, calças de ganga, saias, vestidos, vestidos de noiva, 

fatos, macacões, camisolas de malha, coletes, jaquetas, casacos, 

casacos impermeáveis, «parkas», ponchos, fatos de banho, biquí-

nis, calções de banho, sobretudos, vestuário impermeável, jaque-

tas resistentes ao vento, vestuário para dança, nomeadamente 

colants e fatos de ballet, vestuário para dormir, pijamas, rou pões 

de banho, toucas de banho, casulas, roupa interior, lingerie, 

calções boxer, cintos de couro, gravatas; chapelaria, nomeada-

mente chapéus, chapéus de lã, bonés, viseiras, fitas para a cabeça, 

tapa-orelhas, echarpes, xales, faixas para os pulsos, babeiros em 

tecido; calçado, sapatos de ginástica, ténis, peúgas, meias, «ho-

siery», sapatos, botas, sapatos de praia, sandálias, chinelos, luvas, 

suspensórios; enxovais de bebés; faixas para vestir.
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商標構成：

商標編號：N/57342 類別： 35

申請人：Rakuten, Inc.

場所：4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/20

服務：廣告；商業管理；商業行政；辦公室事務；在互聯

網及網站上提供廣告空間；拍賣服務；提供產品銷售資訊；發

行、保管和結算優惠券，包括電子優惠券，以促銷商品和服

務；發行、保管和結算優惠券折扣分數，包括電子分數，以促

銷商品和服務；發行、保管和結算優惠券點以換取商品和服務

或取得折扣，只要與購物金額量成比例；電子商貿；電子商貿

事務的行政和管理；與電腦網絡相關包括互聯網的商業中心的

行政和管理；對商店的電腦網絡包括互聯網的支援和顧問服

務；提交及接受郵購服務訂單代理；郵購服務管理代理，不包

括提交及接受購貨訂單；貿易公司網上服務，尤指進口和出口

代理，購買商品和服務，供應服務，處理購買和銷售訂單，為

他人購買和轉售商品及在傳播媒體上介紹商品；提供網上業務

評估；為商品和服務的買賣雙方提供網上交易市場；就賣家的

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 342 Classe 35.ª

Requerente: Rakuten, Inc.

Sede: 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/20

Serviços: publicidade; gestão comercial; administração comer-

cial; trabalhos de escritório; provisão de espaços publicitários 

na Internet e websites; serviços de leilão; prestação de informa-

ção nas vendas de produtos; emissão, custódia e liquidação de 

cupões, incluindo cupões electrónicos, para promoção de vendas 

de bens e serviços; emissão, custódia e liquidação de pontos de 

desconto de cupões, incluindo pontos electrónicos, para promo-

ção de vendas de bens e serviços; emissão, custódia e liquidação 

de pontos de cupões para troca ou descontos de bens e serviços, 

desde que proporcional ao valor da compra; comércio electróni-

co; administração e gestão de negócios de comércio electrónico; 

administração e gestão de centros comerciais relativamente a 

redes de computador incluindo a Internet; serviços de apoio e 

assessoria de redes de computador incluindo a Internet para 

lojas; agências para apresentação e admissão de pedidos em 

serviços de pedidos por correio; agências para administração 

de serviços de pedidos por correio excluindo a apresentação 

e admissão das ordens de compra; serviços online para socie-

dades de «trading», nomeadamente agências de importação e 

exportação, compra de bens e serviços, serviços de aprovisiona-

mento, processamento de ordens de compra e venda, comprar 

e revender bens por conta de outrem e apresentação de bens 

em meios de comunicação; prestação de avaliação de negócios 

online; prestação de mercados online para vendedores e com-

pradores de bens e serviços; prestação de «feedback» analítico 

e avaliações dos bens e serviços dos vendedores, o valor e pre-

ços dos bens dos vendedores, o desempenho de compradores e 

vendedores, serviços de entregas dos vendedores e a experiên-

cia geral de trocas relacionada com aqueles; prestação de guia 

publicitário pesquisável online composto de bens e serviços de 

vendedores online; prestação de base de dados de avaliação de 

negócios pesquisável online para compradores e vendedores; 

serviços publicitários; serviços de fidelização de consumidores e 

serviços de clube de consumidores para fins comerciais, promo-

cionais e publicitários; promoção de bens e serviços por conta 

de outrem; serviços de publicidade e promoção; serviços de 

negócios comerciais; serviços de marketing; serviços de indica-
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商品和服務、賣家商品的價值和價格、買家和賣家的表現、賣

家的交貨服務及與其相關的一般交易經驗提供分析性反饋和評

估；提供由網上賣家的商品和服務組成的可在網上搜尋的廣告

指南；為買家和賣家提供可在網上搜尋的業務評估數據庫；以

商業、推廣及宣傳為目的之消費者忠誠服務及消費者俱樂部服

務；為他人推廣商品和服務；廣告和推廣服務；商業事務服

務；市場營銷服務；商業事務上的指引服務；電子商貿服務，

尤指網上零售及郵購服務，提供關於他人商品和服務的存在與

否和價格上的資訊，提供與消費產品相關的市場資訊；網上交

易服務；提供商業比較資訊；網上拍賣服務；網上目錄的匯編

和維護；網上目錄服務來查找人物、地點、組織、電話號碼、

互聯網站和電子郵件地址；電腦數據庫管理；業務諮詢服務；

為經紀、估價員、中介人及其他房地產專業人士提供房地產方

面的業務指引；提供一個就業機會及人員配置方面的網站，並

提供資訊交流；提供關於職程、就業及人員配置的資訊；為消

費者提供一般商品市場的資訊；以消費者指南形式提供他人商

品和服務的資訊；以消費者指南形式提供酒店、渡假酒店及其

他住宿的價格比較資訊；提供出售或出租汽車的資訊；為分析

市場營銷及宣傳目的及為分析市場動態提供人口統計資訊；提

供一個個人廣告網上數據庫；在可透過電腦網絡接入的電子網

站放置廣告宣傳橫額；提供關於組織及開展志願者計劃和社區

服務項目的資訊；為購買和銷售廣告印刷品、網上管理廣告公

司及選擇目標消費者而提供一個網上廣告網絡；透過互聯網為

他人散播廣告。

商標構成：

商標編號：N/57349 類別： 9

申請人：數據資訊服務有限公司

場所：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心39樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/20

產品：聲音郵件系統；透過聲音的電話撥號器具；自動通

話接收器；自動通話接收儀器；通訊器具用的自動通話接收

ção para negócios comerciais; serviços de comércio electrónico, 

nomeadamente serviços de venda a retalho online e de pedidos 

por correio, prestação de informação online acerca da disponi-

bilidade e preços dos bens e serviços de outrem, prestação de 

informações de mercado em relação aos produtos do consumi-

dor; serviços de comércio online; prestação de informação com-

parativa de comércio; serviços de leilão online; compilação e 

manutenção de directórios online; serviços de directórios online 

para localizar pessoas, locais, organizações, números de telefone, 

sítios de Internet e endereços de correio electrónico; gestão de 

bases de dados computadorizada; serviços de consultadoria de 

negócios; prestação de indicações de negócios no ramo imobi-

liário para correctores, avaliadores, mediadores e outros pro-

fissionais do imobiliário; prestação de um website no ramo das 

oportunidades de emprego e colocação de pessoal que oferece a 

troca de informações; prestação de informação sobre carreiras, 

emprego e colocação de pessoal; prestação de informação de 

mercado sobre mercadoria geral para o consumidor; prestação 

de informação sobre bens e serviços de outrem sob a forma de 

um guia do consumidor; prestação de informação sobre com-

paração de preços para hóteis, resorts e outros alojamentos sob 

a forma de um guia do consumidor; prestação de informação 

sobre automóveis para venda ou aluguer; prestação de informa-

ção estatística demográfica para a análise dos fins de marketing 

e publicitários e para análise das dinâmicas do mercado; pres-

tação de uma base de dados online de publicidade individual; 

colocação de expositores publicitários e promocionais em sítios 

electrónicos acessíveis através de redes de computador; presta-

ção de informação sobre organização e condução de programas 

de voluntariado e projectos de serviços comunitários; presta-

ção de uma rede de publicidade online para compra e venda 

de impressões publicitárias, para gestão online de campanhas 

publicitárias e para escolha de consumidores-alvo; difusão de 

publicidade para outrem através da Internet.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 349 Classe 9.ª

Requerente: PCCW-HKT DataCom Services Limited

Sede: 39/F., PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, 

Quarry Bay, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/20

Produtos: sistema de correio de voz; aparelhos de marcação 

telefónica por voz; atendedores automáticos de chamadas; 
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器，電腦程式；在互聯網提供的電腦用軟件；在線電子刊物

（可從互聯網或電腦網絡或電腦數據庫下載的）；電腦，電腦

硬件及軟件，電腦用周邊設備；電腦韌件；科學、測地、電

氣、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）和

教學的器具及儀器；錄製、接收、傳送及/或重放數據、資料、

照片、影像及/或聲音的器具及儀器；衛星；拋物線形天線；衛

星儀器；透過衛星接收及傳送的器具；衛星無線電廣播設備；

衛星地面站；衛星接收器；衛星電視接收器；衛星通訊設備；

衛星收發器；目標監視設備；衛星電視傳送的上行連路信號編

碼器具；用於透過衛星傳播的傳送設備；用於透過衛星傳播的

接收天線；衛星盒；衛星導航器；互動通訊器衛星；衛星電視

電子設備；衛星用的視聽器具；衛星發射地面站；數子銷售點

材料及電子信號；衛星電視信號混合器；視像會議用設備；

電話，傳呼機，流動電話，傳真機；瀏覽及/或印刷數據、資

訊、照片及/或影像用的器具及儀器；磁性數據載體，唱碟；自

動售貨器及投幣啟動裝置的機械結構；錄像帶，盒式錄音帶，

光碟，軟塑料磁盤，唯讀記憶體光碟及唯讀記憶體數碼視像影

碟；數據處理裝置；搜尋及/或檢索數據或允許在電腦網絡或在

互聯網搜尋及/或檢索用電腦軟件；含有電腦程式的卡、電線、

碟及半導體裝置；電訊器具、儀器、網絡及電路；全使用於電

訊的電纜、電纜設施、光纖、器具及光學通訊電路；財務帳戶

提款及/或信用及/或支付產品或服務用的電子及電腦器具和儀

器；透過機器識別的借款卡及/或信用卡及/或結帳卡；與電腦

網絡及全球網通訊用的電子和資訊器具、儀器及軟件；連接電

腦網絡使用者至全球網作為設計網頁及網站的電腦用軟件；管

aparelhos de atendimento automático de chamadas; aparelhos 

de atendimento automático de chamadas para aparelhos de 

comunicação, programas de computador; software de compu-

tador fornecido na Internet; publicações electrónicas on-line 

(descarregáveis da Internet ou uma rede de computadores ou 

uma base de dados de computador); computadores, hardware e 

software de computadores, periféricos de computador; firmware 

de computador; aparelhos e instrumentos científicos, geodésicos, 

eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, 

de medida, de sinalização, verificação (supervisão) e de ensino; 

aparelhos e instrumentos para a gravação, recepção, transmis-

são e/ou reprodução de dados, de informações, de fotografias, de 

imagens e/ou de som; satélites; antenas parabólicas; aparelhos 

de satélite; aparelhos portáteis para receber e enviar transmis-

sões por satélite; instrumentos de radiodifusão por satélite; es-

tações terrestres de satélite; receptores de satélite; aparelhos de 

recepção televisiva por satélite; equipamentos de comunicações 

por satélite; transceptores de satélite; aparelhos de vigilância de 

alvos; aparelhos de codificação de sinais de ligação ascendente 

de transmissão de televisão por satélite; aparelhos de transmis-

são para difusão via satélite; antenas de recepção para difusão 

via satélite; caixas de satélite; aparelhos de navegação por sa-

télite; satélites de intercomunicação; aparelhos electrónicos de 

televisão por satélite; aparelhos audiovisuais para uso em saté-

lites; estações terrestres de emissões por satélite; material para 

pontos de venda digitais e sinalização electrónica; misturadores 

de sinal de televisão por satélite; aparelhos de videoconferên-

cia; telefones, pagers, telemóveis, aparelhos de fax; aparelhos e 

instrumentos para a visualização e/ou impressão de dados, in-

formações, fotografias e/ou imagens; suportes de dados magné-

ticos, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos 

para aparelhos de pré-pagamento; fitas de vídeo, cassetes áudio, 

discos compactos, disquetes, CD ROMS e DVD ROMS; equi-

pamento de processamento de dados; software de computador 

para navegação e/ou pesquisa de dados, ou permitindo navegar 

e/ou pesquisar numa rede de computadores ou na Internet; car-

tões, fios, discos e dispositivos semicondutores contendo progra-

mas de computador; aparelhos, instrumentos, redes e circuitos 

de telecomunicações; cabos, instalações de cabos, fibras ópticas, 

aparelhos e circuitos de comunicação óptica, todos para fins 

de telecomunicações; aparelhos e instrumentos electrónicos e 

informáticos para débito e/ou crédito de contas financeiras e/ou 

para pagar bens ou serviços; cartões de débito e/ou de crédito 

e/ou de lançamento em conta corrente legíveis por máquina; 

aparelhos, instrumentos e software electrónicos e informáticos 

para comunicação com redes de computadores e com a rede 

informática mundial; software de computador para ligar os 

utilizadores de uma rede de computador a páginas de design e 

a sites na rede informática mundial; hardware e software para 

gestão de bases de dados informáticas; hardware e software de 
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理數據庫用的電腦軟件及硬件；數碼媒體解壓縮用的電腦軟件

及硬件；電視機、收音機和視聽的器具、設備及裝置；透過互

聯網及電腦網絡提供的數碼音樂（可下載的）；MP3閱讀器；

照片程式，長篇電影，影片，可下載音樂及遊戲程式；事件編

程用及管理、瀏覽及編輯個人及專業地址簿和聯絡資料用的電

腦軟件；信號編碼及解碼用的器具；用於數字信號傳播、傳

送、接收、處理、重放、編碼及解碼的器具；所有用於處理、

編碼及解碼無線電射頻及光信號的電子電路和組成部份；語音

處理器，擴音器，接收器及發射機；警報系統；保安攝影機；

收音機及電視的流動廣播單元；攝影機；攝像機；耳筒；耳

機；揚聲器；全球定位系統的器具及設備；電腦、電子及視像

遊戲的程式及軟件；電訊及電子設備用液晶顯示屏；頂置盒；

遙控器；鼠墊；集成電路；儲存資料數據用的程式；伺服器；

用於預留衛星能力及用於衛星傳送設備自動化遙遠控制的，以

網絡為基礎的在線系統；及上述所有產品用的部件及配件；全

屬第9類。

商標構成：

商標編號：N/57350 類別： 16

申請人：數據資訊服務有限公司

場所：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心39樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/20

產品：屬此類的紙、紙板及製品；電話、傳真、電子郵件

及互聯網指南；傳單，雜誌，書籍，日記及單張；印刷品；文

具用品；照片；包裝材料；非為編碼及磁性的以信用卡、借貸

卡、經常往來賬戶入賬卡及電話卡形式的卡；市場營銷及推銷

材料；印刷宣傳廣告；使用者手冊；包裹材料；全屬第16類。

computador para descompressão de suportes digitais; aparelhos, 

equipamentos e dispositivos de televisão, de rádio, de vídeo e de 

áudio; música digital (descarregável) fornecida a partir da Inter-

net e redes de computadores; leitores de MP3 (Moving Picture 

Experts Group-1 audio layer 3); programas de fotografias, fil-

mes de longa metragem, filmes, programas de música e de jogos 

descarregáveis; software para programação de eventos e para 

gestão, visualização e edição de livros de endereços e informa-

ções de contacto pessoal e profissional; aparelhos para codifica-

ção e descodificação de sinais; aparelhos para uso em difusão, 

transmissão, recepção, processamento, reprodução, codificação 

e descodificação de sinais digitais; circuitos e componentes elec-

trónicos todos para o processamento, codificação e descodifica-

ção de frequência de rádio electrónica e de sinais ópticos; pro-

cessadores da fala, amplificadores, receptores e transmissores; 

sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de 

emissão de rádio e televisão; câmaras; câmaras de vídeo; auscul-

tadores; auriculares; altifalantes; aparelhos e equipamentos de 

GPS (Sistema de Posicionamento Global); programas e equipa-

mentos electrónicos de jogos de computador, electrónicos e de 

vídeo; ecrãs de cristais líquidos para telecomunicações e equipa-

mentos electrónicos; set top box; controlos remotos; almofadas 

para ratos; circuitos integrados; programas de armazenamento 

de dados; servidores; sistemas on-line baseados na web para 

reserva de capacidade de satélite e para o controlo remoto au-

tomatizado de equipamentos de transmissão via satélite; e peças 

e acessórios para todos os produtos atrás referidos; todos incluí-

dos na classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 350 Classe 16.ª

Requerente: PCCW-HKT DataCom Services Limited

Sede: 39/F., PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, 

Quarry Bay, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/20

Produtos: papel e cartão e produtos feitos destas matérias; 

directórios impressos de telefone, de fax, de correio electrónico 

e de websites; circulares, revistas, livros, diários e folhetos; ma-

terial impresso; artigos de papelaria; fotografia; material para 

embalagem; cartões, em forma de cartão de débito, de cartões de 

crédito, de cartões de lançamento em conta corrente e cartões 

telefónicos excepto cartões codificados e magnéticos; materiais 

de marketing e promocionais; anúncios impressos; manuais de 

utilizador; materiais de embalagem; todos incluídos na classe 16.ª
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商標構成：

商標編號：N/57351 類別： 35

申請人：數據資訊服務有限公司

場所：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心39樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/20

服務：企業貿易的管理服務；與住宿策略、空間管理、再

安置管理、出租管理、辦公室使用的費用管理、零售店、住宅

及工業空間有關的企業貿易管理服務；企業管理用的諮詢服

務；酒店及企業的行政管理；推銷及市場營銷服務；廣告材料

的出版；空置設施的市場營銷；推銷和廣告服務及與其有關的

資訊服務；商業資訊服務；廣告材料的分發，廣告材料的更

新，作為網頁使用於互聯網的宣傳廣告之匯編；廣告空間出

租；提供通訊媒介廣告時間；替他人的推廣；廣告；電腦數據

的處理；出售、實業、廣告及推銷資訊的服務；應接電話（為

未能接聽的客戶）；應接電話（替他人）；透過互聯網的拍

賣；人事管理；透過全球電腦網絡提供關於出售、實業、廣告

及推銷資訊；於通訊工具以零售為目的之產品展示；為第三

者利益而匯集各類產品，使顧客能夠透過互聯網的商品推廣

網站及批發場所便利地觀看及購買這些產品；電話，電子及

電訊產品，電腦硬件及電腦軟件，電池，電池充電器，錄製、

接收、傳送及/或重放數據、資料、照片、影像及/或聲音用的

器具和儀器，貴重金屬，珠寶，寶石，印刷品，文具用品及磁

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 351 Classe 35.ª

Requerente: PCCW-HKT DataCom Services Limited

Sede: 39/F., PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, 

Quarry Bay, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/20

Serviços: serviços de gestão de negócios empresariais; serviços 

de gestão de negócios empresariais relacionados com estratégia 

de alojamento, gestão de espaço, gestão de relocalização, gestão 

de leasing, administração de custos de ocupação para escritórios, 

lojas de venda a retalho, instalações residenciais e industriais; 

serviços de consultadoria de gestão empresarial; administração 

e gestão de hotéis e de negócios; serviços de marketing e de 

promoção; publicação de materiais de publicidade; marketing 

de instalações vagas; serviços de publicidade e de promoção e 

serviços de informações relativas aos mesmos; serviços de infor-

mações comerciais; disseminação de materiais de publicitários, 

actualização de materiais publicitários, compilação de anúncios 

para uso como páginas web na Internet; aluguer de espaço 

publicitário; fornecimento de tempo publicitário em meios de 

telecomunicação; promoções para terceiros; publicidade; pro-

cessamento de dados de computador; serviços de vendas, de ne-

gócios, de publicidade e informação promocional; atendimento 

de chamadas (para assinantes não disponíveis); atendimento 

de chamadas (para terceiros); serviço de leilões fornecido na 

Internet; gestão de pessoal; fornecimento de vendas, negócios, 

publicidade e informação promocional através de uma rede 

informática mundial; apresentação de produtos em meios de 

comunicação para fins de venda a retalho; a reunião, em benefí-

cio de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo que 

os clientes vejam e comprem facilmente esses produtos a partir 

de um sítio Web, na Internet de mercadorias em geral e num 

estabelecimento de venda grossista; venda a retalho e por gros-

so de telefones, produtos electrónicos e de telecomunicações, 

hardware e software de computadores, baterias, carregadores 

de baterias, aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, 

transmissão e/ou reprodução de dados, informações, fotografias, 

imagens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, 

material impresso, artigos de papelaria e cartões codificados 

magnéticos e não magneticamente móveis, molduras, utensílios 

domésticos e de cozinha, têxteis, vestuário, calçado, chapelaria, 

carros, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, tintas, 

vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-
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性和非磁性編碼卡，傢俱，畫框，家庭及廚房用具，紡織品，

服裝，鞋，帽，汽車，地氈，地毯，電子遊戲及玩具，顏料，

清漆及漆，個人衛生用品，肥皂，香料，化妝品，髮水及身體

用乳液，精油，漂白及清潔用製劑，蠟燭，衛生及藥用製劑，

小五金器皿，刀叉餐具，剃鬚刀及手動工具，電腦，計算機，

電氣、攝影、電影及光學器具及儀器，眼鏡及太陽眼鏡，照

明、加溫、蒸汽、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水及衛生設備

裝置，銀器，計時儀器及鐘錶，樂器，雜誌，卡，紙及紙板製

品，圖畫，打字機及辦公用品，皮革及人造皮革及屬此類的製

品，手提箱，零錢包，口袋錢包，皮夾，袋子，行李，雨傘，

鏡子，衣架，碟墊，裁縫用品，床單及桌布，玩具及運動用

品，食品及飲料，肉，魚，家禽，保存裝、乾製及煮熟的水果

和蔬菜，蜜餞水果及果醬，蛋，奶及乳製品，食用油及油脂，

咖啡，茶，可可，糖，米，麵粉，麵包及蛋糕，調味品，新鮮

水果及蔬菜，啤酒，礦泉水，果汁及其他不含酒精的飲料，酒

精飲料，花卉產品，煙草，煙具及火柴的零售及批發；食品及

家庭用具的零售；直接郵寄廣告；酒店的管理服務（替第三

者）；訂購服務（替第三者）；透過互聯網提供企業資訊；秘

書服務；統計資訊；組織以商業或廣告為目的之展覽；與匯編

及出租客戶名址錄有關的企業服務；企業調查；透過互聯網出

售程序用的企業行政服務；替第三者的購買服務（為其他貿易

購買產品和服務）；透過發出及調整商品帳單的出售推銷；職

業介紹及人員安排的服務；進出口的清關代理（進出口代理服

務）；訂閱報紙的代理；文件複製；計算機、打字機、電報機

及其他辦公室用機器的操作；謄寫（包括鋼板蠟紙的書寫）；

透過接待、匯報及指引樓房參觀訪客提供企業資訊；打字機、

複印機及文書處理器的出租及租賃；就業資訊；售貨機的出租

及租賃；運動設施的商業管理（替第三者），與顧客的關係管

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos 

essenciais, preparações de limpeza e branqueamento, velas, pro-

dutos farmacêuticos e produtos de higiene, itens de ferragens e 

quinquilharia metálica, talheres, lâminas de barbear e ferramen-

tas manuais, computadores, máquinas de calcular, aparelhos e 

instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos de iluminação, de aquecimento, 

de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, 

de ventilação, fornecimento de água e instalações sanitárias, ob-

jectos em prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instru-

mentos musicais, revistas, cartões, produtos de papel e de cartão, 

gravuras, máquinas de escrever e material de escritório, couro e 

imitações de couro e produtos feitos com esses materiais, malas 

de mão, porta-moedas, carteiras de bolso, carteiras de couro, 

sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espelhos, cabides, marca-

pratos, artigos de modista, coberturas de cama e de mesa, brin-

quedos e artigos desportivos, alimentos 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 alcoó-

licas, produtos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; 

venda a retalho de alimentos e utensílios domésticos; publici-

dade através de correspondência directa; serviços de gestão de 

hotéis (para terceiros); serviços de encomendas (para terceiros); 

prestação de informações empresariais através da Internet; 

serviços de secretariado; informação estatística; organização de 

exposições para fins comerciais ou publicitários; serviços profis-

sionais relacionados com a compilação e o aluguer de listas de 

endereços; investigação empresarial; serviços de administração 

de empresas para o processamento de vendas feitas na internet; 

promoção de vendas (para terceiros); serviços de aquisição 

para terceiros (aquisição de bens e serviços para outras empre-

sas); promoção de vendas através da emissão e reajustamento 

de cupões-prémio; serviços de referências e de colocação de 

pessoal; agências de despacho alfandegário para importação-

-exportação (serviços de agência de importação e exportação); 

agências para assinaturas de jornais; reprodução de documen-

tos; operação de calculadoras, máquinas de escrever, máquinas 

de telex electrónicas e máquinas para escritório relacionadas; 

transcrição (incluindo escrita em papel de stencil); fornecimen-

to de informações de negócios através da recepção, informação 

e orientação de visitantes de edifícios; aluguer e leasing de 

máquinas de escrever, fotocopiadoras e processadores de texto; 

informações de emprego; aluguer e leasing de distribuidores 

automáticos; gestão de negócios de instalações desportivas (para 

terceiros), gestão de relacionamento com clientes; serviços de 

gestão de negócios relaticionados com o comércio electrónico; 

contabilidade; serviços de consultadoria, informação, gestão e 
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理；與電貿有關的商業管理服務；會計；與上述所有服務有關

的諮詢、資訊、管理及顧問服務；全屬第35類。

商標構成：

商標編號：N/57352 類別： 36

申請人：數據資訊服務有限公司

場所：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心39樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/20

服務：不動產貿易；組織出租及租賃；不動產的出租及租

賃；不動產的評估；不動產的估價，不動產的融資，不動產的

投資；不動產的經紀服務；不動產的代理服務；與土地、道

路、橋樑、電站、辦公樓、樓宇及建築和基礎設施有關的不動

產管理；住房的代理服務；精算服務；不動產的管理及諮詢服

務；租金託收；出租及/或租賃的管理；辦公室（不動產）出

租；公寓及樓房的出租；不動產評估；住宿的出租、租用及租

賃代理；住宿管理服務；不動產財務評估；透過互聯網提供金

融資訊；保險箱及發行旅行支票的服務；資本投資；金融評估

（保險、銀行貿易、不動產）；金融及資產管理的服務；金融

及保險的服務；透過電訊途徑提供金融服務；金融的顧問及諮

詢服務；家庭銀行；透過電腦數據庫或互聯網在線提供銀行服

assessoria relacionados com todos os serviços atrás referidos; 

todos incluídos na classe 35.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 352 Classe 36.ª

Requerente: PCCW-HKT DataCom Services Limited

Sede: 39/F., PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, 

Quarry Bay, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/20

Serviços: negócios imobiliários; organização de aluguer e 

arrendamento; aluguer e arrendamento de bens imóveis; esti-

mativas imobiliárias; valorizações imobiliárias, financiamento 

imobiliário, investimento imobiliário; serviços de corretagem 

de imóveis; serviços de agência imobiliária; gestão de imóveis 

relacionados com terrenos, estradas, pontes, centrais eléctricas, 

prédios de escritórios, edifícios e construções e infra-estruturas; 

serviços de agência de habitação; serviços atuariais; serviços de 

gestão e de consultoria imobiliária; cobrança de rendas; ges-

tão de aluguer e/ou de arrendamento; aluguer de escritórios 

(imóveis); aluguer de apartamentos e de andares; avaliação de 

imóveis; agências de arrendamento, aluguer e leasing de aloja-

mentos; serviços de gestão de alojamentos; avaliação financeira 

de bens imóveis; prestação de informações financeiras através 

da Internet; serviços de depósitos de segurança e de emissão de 

vales de viagem; investimentos de capital; avaliação financeira 

(seguros, banca, imobiliário); serviços de gestão financeira e de 

activos; serviços financeiros e de seguros; serviços financeiros 

prestados por meio de telecomunicações; serviços de consulta-

doria e assessoria financeira; home banking; serviços bancários 

prestados on-line a partir de uma base de dados informática ou 

da Internet; serviços de corretagem de títulos, serviços de cota-

ção na bolsa; corretagem de acções e de títulos, análise financei-

ra, prestação de informações financeiras; serviços de cartão de 

crédito, serviços de cartão de débito, serviços de cartão de lan-

çamento em conta corrente e serviços de garantia de cheques; 

serviços bancários, de contas-poupança e de investimentos; 

serviços de gestão financeira; serviços de compensação finan-

ceira; verificação de crédito através de uma rede informática de 

informações mundial; serviços electrónicos de gestão de riscos 

de crédito; serviços de pagamento electrónico de facturas e de 

pagamento electrónico de compras; serviços de crédito e de 

débito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; 

emissão de cartões de valor armazenado, cartões de crédito e 

cartões de débito; serviços de cartões de crédito telefónicos; 
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務；有價證券的經紀服務，有價證券交易行情的服務；股票及

債券經紀，金融分析，金融資訊的提供；借款卡服務、信用卡

服務、往來賬戶入賬卡服務及支票保證服務；儲蓄及投資賬戶

的銀行服務；金融管理的服務；財務補償服務；透過全球電腦

資訊網絡的債權審定；電子信貸風險的管理服務；購物電子支

付及賬目電子支付的服務；財務賬戶的借貸服務；電子銀行服

務；簽發儲值卡、信用卡及借款卡；電話信用卡的服務；透過

電腦數據庫或互聯網在線提供與金融及保險有關的資訊服務；

煤氣費及電費的收賬代理；古玩估價；藝術品估價；珠寶估

價；舊車輛汽車的估價；提供關於稅項的資訊；組織慈善募

捐；出租紙幣及硬幣點算或處理機；出租自動櫃員機或電子櫃

員機；保險箱的出租及/或租賃；透過電訊網絡提供的賬單服

務；投資基金的行政；企業投資基金服務；企業信託服務；與

投資基金有關的財務顧問；金融投資基金的管理；投資基金的

管理；投資公司服務；單一基金的管理及投資；與單一基金有

關的諮詢服務；投資基金的管理及顧問；投資基金服務；與上

述提及服務有關的諮詢、資訊及顧問服務；全屬第36類。

商標構成：

商標編號：N/57353 類別： 37

申請人：數據資訊服務有限公司

場所：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心39樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/20

服務：自一電腦數據庫或互聯網在線提供與修理或安裝有

關的資訊服務；樓宇建築；土木工程；樓宇建築監督；建築、

維修、保養及安裝服務；不動產興建；傢俱安裝、保養及修

復；油漆、安裝、清潔、保養和維修機器、機器設備和標誌；

電梯的安裝及維修；建築設備出租； 電子、電腦及電訊器具

及儀器的維修、安裝及保養；電腦硬件安裝及維修；電話安裝

及維修；辦公室用機器及設備的安裝、保養及維修；保養、維

serviços de informações relativas a finanças e seguros, prestados 

online a partir de uma base de dados de computador ou da In-

ternet; agência de cobrança de facturas de gás e electricidade; 

avaliação de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação 

de jóias; avaliação de carros usados; prestação de informações 

sobre impostos; angariação de fundos de beneficiência; aluguer 

de máquinas de processamento ou de contagem de papel-moe-

da e moedas; aluguer de máquinas de distribuição de numerário 

ou de caixas automáticas de pagamentos; aluguer e/ou leasing 

de cofres-fortes; facturação de serviços prestados por meio de 

redes de telecomunicações; administração de fundos de inves-

timento; serviços de fundos de investimento empresariais; ser-

viços fiduciários empresariais; assessoria financeira relacionada 

com fundos de investimento; gestão de fundos de investimento 

financeiros; gestão de fundos de investimento; serviços de socie-

dades de investimento; gestão e investimento de fundos unitá-

rios; serviços de assessoria relacionados com fundos unitários; 

gestão e aconselhamento de fundos de investimento; serviços de 

fundos de investimento; serviços de consultadoria, informações 

e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos 

incluídos na classe 36.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 353 Classe 37.ª

Requerente: PCCW-HKT DataCom Services Limited

Sede: 39/F., PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, 

Quarry Bay, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/20

Serviços: serviços de informações relacionadas com repara-

ções ou instalações, prestados online a partir de uma base de 

dados de computador ou da Internet; construção de edifícios; 

engenharia civil; supervisão da construção de edifícios; serviços 

de construção, de reparação, manutenção e instalação; empre-

endimentos imobiliários; instalação, manutenção e restauração 

de móveis; pintura, instalação, limpeza, manutenção e reparação 

de máquinas, plantas e sinais; instalação e reparação de eleva-

dores; aluguer de equipamentos de construção; reparação, ins-

talação e manutenção de instrumentos e aparelhos electrónicos, 

informáticos e de telecomunicações; instalação e reparação de 

hardware informático; instalação e reparação de telefones; ins-

talação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos 

para escritórios; serviços de manutenção, reparação e instalação; 

instalação, manutenção e reparação de aparelhos para a grava-

ção, transmissão ou reprodução de som ou de imagens para a 
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修及安裝服務；用於透過衛星系統或電腦網絡傳送、分發及傳

播資料、數據、圖像、聲音、音樂、錄像、動畫片及文章的錄

製、傳送或重放聲音或影像用器具的安裝、保養及維修；數據

處理裝置、電訊器具、數子銷售點材料及電子信號的安裝及維

修；水下施工及維修；採礦用機器及儀器出租及租賃；汽油站

設備出租及租賃（非用於汽車維修及保養）；與上述提及服務

有關的諮詢、資訊及顧問服務；全屬第37類。

商標構成：

商標編號：N/57354 類別： 38

申請人：數據資訊服務有限公司

場所：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心39樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/20

服務：電訊服務；提供進入電訊及連接至電腦數據庫和互

聯網的服務；電子通訊服務；互動電訊服務；資訊（網頁）、

電腦程式及數據的電訊；提供電訊連接至互聯網或數據庫的服

務；電訊入口網站服務；電腦網絡的通訊服務；提供電訊進入

全球互聯網的架構及設施；透過電腦終端機的通訊，透過光纖

網絡的通訊，透過電腦輔助傳送信息及影像，傳真發送，傳呼

服務，調制解調器出租，透過電子媒體的數據通訊服務，電話

服務；流動電話服務；電報服務；電傳服務；電報線服務；透

過電纜線的服務；收集及提供新聞稿（新聞社）；透過衛星的

通訊服務；電子郵件的服務；電訊設備的出租；電子信息的寄

送、接收及引導服務；透過電子媒體的數據編入、傳送及分

發；透過機械、電子、電話、電傳、電纜線、電腦及衛星編

入、傳送及分發信息郵件、固定影像及/或活動影像資料，如文

字、信息、音樂和影像、電報、資料及數據；以壓縮或解壓形

式及於實時或延時的音頻、視頻、固定和活動影像及數據的傳

送、廣播及接收；電子信息、會議及訂購傳送的服務；以進行

視像會議為目的之通訊服務；衛星視像會議服務；視像會議服

transmissão, distribuição e difusão de informações, dados, gráfi-

cos, som, música, vídeos, animações e texto, através de sistemas 

de satélite ou redes de computadores; instalação e reparação de 

equipamento de processamento de dados, aparelhos de teleco-

municações, material para pontos de venda digitais e sinalização 

electrónica; reparação e construção submarinas; aluguer e leas-

ing de máquinas e instrumentos para exploração de minas; alu-

guer e leasing de equipamentos de estações de gasolina (não para 

a reparação e manutenção de automóveis); serviços de consul-

tadoria, informações e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; todos incluídos na classe 37.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 354 Classe 38.ª

Requerente: PCCW-HKT DataCom Services Limited

Sede: 39/F., PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, 

Quarry Bay, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/20

Serviços: serviços de telecomunicações; fornecimento de 

acessos e ligações de telecomunicações a bases de dados in-

formáticas e à Internet; serviços de comunicações electrónicas; 

serviços de telecomunicações interativas; telecomunicações de 

informação (páginas web), programas e dados de computador; 

fornecimento de ligações de telecomunicações à Internet ou a 

bases de dados; serviços de portal de telecomunicações; serviços 

de comunicação de rede informática; fornecimento de acesso 

de telecomunicações a serviços e estruturas da World Wide 

Web; comunicação por terminais de computador, comunicação 

por redes de fibra óptica, transmissão de mensagens e imagens 

assistida por computador, transmissão por fax, envio de mensa-

gens, serviços de paging, aluguer de modems, serviços de comu-

nicação de dados por meios electrónicos; serviços de telefone; 

serviços telefónicos móveis; serviços telegráficos; serviços de 

telex; serviços de linha telegráfica; recolha e fornecimento de 

comunicados de imprensa (agências noticiosas); serviços de co-

municação via satélite; serviços de correio electrónico; aluguer 

de equipamentos de telecomunicações; serviços de envio, rece-

bimento e encaminhamento de mensagens electrónicas; compi-

lação, transmissão e distribuição de dados por via electrónica; 

compilação, transmissão e distribuição de mensagens de correio, 

informações de imagens fixas e/ou animadas, tais como carac-

teres, mensagens, música e imagens, telegramas, informações 

e dados através de meios mecânicos, electrónicos, telefónicos, 

de telex, por cabo, por computador e por satélite; transmissão, 
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務；收音機及電視機的通訊服務；電腦之間的通訊服務；透過

能讓使用者於實時在電腦終端機與資訊電子板之間進行互動談

話的資訊電子板之通訊，包含固定影像和活動影像的資訊及聲

音和文字的資訊；提供用於訊息傳送的電子資訊集及信息張貼

板；提供討論區；提供電訊進入信號編碼及解編器具；電視廣

播服務；收音機及電視機節目的廣播及傳送；透過電纜的電視

廣播；音樂廣播；音樂、影片、互動節目的傳送；與上述服務

有關的報告書之準備；為互動討論及談話提供電訊設施；透過

預付電話卡提供的電訊服務；與信用卡許可有關的電話服務；

提供進入互聯網的數碼音樂網站；提供電訊進入互聯網的MP3

網站；透過電訊發送數碼音樂；電話號碼簿的電腦化查詢；與

線上購買及一般零售服務有關的資料傳送；自選影像的傳送服

務；提供網絡電話及端對端通訊；提供進入高速區域網絡及一

資訊的全球資訊網絡；電傳文章的服務；新聞社資訊及新聞社

服務；新聞傳送；提供透過衛星的電視及無線電廣播設施；透

過衛星傳送及/或接收的地面站操作（固定或可移動）；透過衛

星、互聯網或其他電子媒體傳送的電視節目廣播；連續傳送；

difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e em movi-

mento e dados, em formato comprimido ou não comprimido, e 

em tempo real ou diferido; serviços electrónicos de mensagens, 

de conferência e de transmissão de encomendas; serviços de 

comunicação para fins de videoconferência; serviços de vídeo 

conferência via satélite; serviços de videoconferência; serviços 

de comunicação de rádio e televisão; serviços de comunicação 

entre computadores; comunicação por boletins de informações 

electrónicos permitindo aos utilizadores efectuar uma conversa 

interactiva em tempo real entre um terminal de computador e 

um boletim electrónico contendo informações de imagens fixas 

e de imagens animadas e informações de voz, tais como carac-

teres; fornecimento de boletins de informações electrónicos 

e de painéis de afixação de mensagens para a transmissão de 

mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; fornecimento 

de acesso de telecomunicações a aparelhos de codificação e de 

descodificação de sinal; serviços de difusão televisiva; difusão e 

transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão televi-

siva por cabo; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electróni-

cos; elaboração de relatórios em relação aos serviços anteriores; 

fornecimento de instalações de telecomunicações para discus-

sões e conversações interactivas; serviços de telecomunicações 

prestados por meio de cartões telefónicos pré-pagos; serviços 

telefónicos relacionados com a autorização de cartões de crédi-

to; fornecimento de acesso a websites de música digital na In-

ternet; fornecimento de acesso de telecomunicações a websites 

de MP3 (Moving Picture Experts Group-1 Audio Layer 3) na 

Internet; distribuição de música digital através de telecomunica-

ções; consulta informatizada de listas telefónicas; transmissão de 

informações relacionadas com serviços de compra e de venda 

a retalho em geral on-line; serviços de transmissão de video-

-on-demand; fornecimento de protocolos de Voz sobre Internet 

(VoIP), de comunicações peer-to-peer; fornecimento de acesso a 

alta velocidade a redes locais e a uma rede informática mundial 

de informação; serviços de teletexto; serviços de informações de 

agências noticiosas e de agência de notícias; transmissão de no-

tícias; fornecimento de instalações de difusão de televisão e de 

rádio via satélite; operação de estações terrestres de transmis-

são e/ou recepção via satélite (fixas ou transportáveis); difusão 

de programas de televisão transmitidos por satélites, Internet ou 

por outros meios electrónicos; transmissões contínuas;  serviços 

de transmissões contínuas  de dados áudio e vídeo na Internet; 

transmissões contínuas de conteúdos e de materiais de áudio 

através de uma rede mundial de computadores; transmissão de 

conteúdos audiovisuais descarregáveis sob a forma de filmes 

completos, partes de filmes e excertos de filmes, programas de 

televisão, vídeos, vídeos de música e música; transmissão de jo-

gos de vídeo e interactivos; serviços de difusão de ficheiros pela 

Web («webcasts») e de publicação de ficheiros de áudio na Web 
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互聯網的音頻及視頻數據的連續傳送服務；透過全球電腦網絡

連續傳送音頻內容及材料；以完整的影片、部份影片及影片摘

錄、電視節目、錄像、音樂錄像及音樂形式傳送可下載視頻及

影音內容；視像及互動遊戲的傳送；透過網絡傳播檔案（網

播）及於網絡上發佈音像檔案（播客）服務；透過互聯網提供

討論區、聊天室、在線網誌；網絡信息服務；自選影像的傳送

服務；進入一電腦數據庫的時間租賃；提供進入一全球資訊網

絡的電腦數據庫，以搜尋及收集資訊、數據、網站及可在電腦

取得的資源；為處理及/或瀏覽而提供透過資訊網絡進入包含電

子出版物及數據的電腦數據庫；提供透過電腦進入包含電子出

版物、電子資訊集、數據庫及可進入的資訊的遠程電腦；聊天

室開發（聊天室服務）；所有用於透過衛星系統或陸地資訊網

絡、電腦硬件、電腦軟件、資訊科技、電訊設備、電子儀器及

器具及互聯網傳送、分發及傳播資料、數據、圖像、聲音、音

樂、錄像、動畫片及文章的數據處理設備、錄製、傳送或重放

聲音或影像用器具範疇的諮詢；搜尋引擎操作；與上述服務有

關的諮詢、資訊及顧問服務，全屬第38類。

商標構成：

商標編號：N/57355 類別： 39

申請人：數據資訊服務有限公司

場所：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心39樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/20

服務：與運輸有關的物流管理性質的運輸服務；汽車出租

服務；汽車停泊服務；遊艇及/或船隻的旅行；旅行社服務；關

於旅行的預訂及資訊服務；旅行的票務代理服務；所有透過電

腦數據庫或互聯網在線提供旅行的組織及有關的資訊；透過互

聯網或透過電訊網絡提供與旅行及旅遊有關的資訊；貨物及旅

客的運送；商品包裝和貯藏；提供公路及關於交通的資訊，司

機服務；貨物的裝貨及卸貨；貨運經紀服務；搬遷服務；船艦

(«podcasts»); fornecimento de fóruns, salas de chat, blogs on-

-line através da Internet; serviços de mensagens web; serviços 

de transmissão de vídeo-on-demand; leasing de tempo de acesso 

a uma base de dados de computador; fornecimento de acesso a 

uma base de dados de computador na rede mundial informática 

para pesquisa e recolha de informações, dados, websites e re-

cursos disponíveis em redes de computadores; fornecimento de 

acesso a uma base de dados informática contendo publicações 

electrónicas e dados, através de redes informáticas, para trata-

mento e/ou visualização; fornecimento de acesso a computado-

res remotos contendo edições electrónicas, boletins electrónicos 

de informações, bases de dados e informações acessíveis através 

de computador; exploração de salas de conversação (serviços de 

salas de conversação); consultadoria na área de equipamento de 

processamento de dados, aparelhos para gravação, transmissão 

ou reprodução de som ou imagens, tudo para a transmissão, dis-

tribuição e difusão de informações, dados, gráficos, som, música, 

vídeos animação e texto, através de sistemas de satélite ou redes 

informáticas terrestres, hardware de computador, software de 

computador, tecnologia da informação, aparelhos de telecomu-

nicações, aparelhos e instrumentos electrónicos e da Internet; 

operação de motores de pesquisa; serviços de consultadoria, 

informações e assessoria relacionados com os serviços atrás re-

feridos; todos incluídos na classe 38.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 355 Classe 39.ª

Requerente: PCCW-HKT DataCom Services Limited

Sede: 39/F., PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, 

Quarry Bay, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/20

Serviços: serviços de transporte sob a forma de gestão da 

logística relacionada com o transporte; serviços de aluguer de 

automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens 

de iate e/ou de barco; serviços de agência de viagens; serviços 

de informação e de reservas de viagens; serviços de agência de 

bilhetes de viagens; organização de viagens e informação sobre 

as mesmas, tudo fornecido on-line a partir de uma base de da-

dos informática ou da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com viagens e turismo através da Internet ou atra-

vés de redes de telecomunicações; transporte de mercadorias 

e de passageiros; embalagem e armazenagem de mercadorias; 

fornecimento de informações rodoviárias e de trânsito, serviços 

de motorista; carga e descarga de mercadorias; serviços de fre-
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及/或船隻的出租、租用、出售、購買及/或租賃經紀；擱淺船

艦及/或船隻的營救及拖曳；導航；煤氣的分配及供應；電力

的供應及分配；暖氣的分配及供應；水的分配及供應；拋錨停

泊設施的服務；倉庫出租；飛行區的提供；提供公路通行稅服

務；輪椅的出租及/或租賃；停車場車位的管理；飛機的出租及

/或租賃；貨櫃的出租及/或租賃；自行車的出租及/或租賃；汽

車的出租及/或租賃；船艦及/或船隻的出租及/或租賃；人力牽

引的車輛的出租及/或租賃；機械泊車系統的出租及/或租賃；

棧板的出租及/或租賃；包裝及包裹機器的出租及/或租賃；帶

有凍櫃的冰箱出租及/或租賃；冰箱出租及/或租賃；家居剩餘

物及垃圾的收集；工業剩餘物及垃圾的收集；進出口的海關清

關服務代理（清關）；與上述服務有關的諮詢、資訊及顧問服

務；全屬第39類。

商標構成：

商標編號：N/57356 類別： 41

申請人：數據資訊服務有限公司

場所：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心39樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/20

服務：文章、書籍及報章（廣告文章除外）的出版；圖

解、影像及照片的出版；與電訊、電腦、電腦程式、網頁設

計、電子商務、貿易管理及廣告有關的教育、培訓及教學服

務；提供互動及非互動式的教育、消閒、指導、培訓活動及訓

練；教育課程、測驗及評定的設計；與培訓課程的設計有關的

諮詢服務；透過電子及互動數碼媒體提供娛樂；與培訓課程的

設計有關的諮詢服務；透過電子及互動數碼媒體提供娛樂；透

tamento; serviços prestados por empresas de mudanças; corre-

tagem para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de 

navios e/ou barcos; salvamento e desencalhe de navios e/ou bar-

cos; pilotagem; distribuição e fornecimento de gás; distribuição 

e fornecimento de electricidade; distribuição e fornecimento 

de calor (aquecimento); distribuição e fornecimento de água; 

serviços de instalações para atracagem; aluguer de armazéns; 

fornecimento de áreas de voo; fornecimento de portagens rodo-

viárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; gestão de par-

ques de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer 

e/ou leasing de contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; 

aluguer e/ou leasing de carros; aluguer e/ou leasing de navios 

e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veículos movidos pelo 

homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento 

mecânicos; aluguer e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing 

de máquinas de embalagem ou acondicionamento; aluguer e/ou 

leasing de frigoríficos com congeladores; aluguer e/ou leasing 

de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; reco-

lha de resíduos e lixos industriais; agências de despacho para 

importação-exportação (despacho alfandegário); serviços de 

informações, assessoria e consultadoria relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 39.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 356 Classe 41.ª

Requerente: PCCW-HKT DataCom Services Limited

Sede: 39/F., PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, 

Quarry Bay, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/20

Serviços: publicação de textos, livros e diários (outros que não 

textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e foto-

grafias; educação, formação e instrução relacionados com servi-

ços de telecomunicações, computadores, programas de compu-

tador, design de web sites, comércio electrónico, gestão de negó-

cios e publicidade; prestação de educação, recreação, instrução, 

acções de formação e treino interactivos e não-interactivos; 

design de cursos de formação, exames e qualificações; serviços 

de consultadoria relativos à concepção de cursos de formação; 

entretenimento prestado por media electrónica e digital inter-

activa; serviços de jogos electrónicos fornecidos por meio da 

Internet; fornecimento de informações relativas à educação, 

formação, entretenimento, recreação, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas 
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過互聯網提供電子遊戲的服務；提供與教育、培訓、娛樂、消

閒、運動、社會和文化活動有關的資訊；提供在線電子出版物

（不可下載）；歌唱比賽的計劃、組織、展示及指導；演唱會

的計劃、組織、展示及指導；以教育或娛樂為目的之事宜及

比賽的計劃、組織、展示及指導；娛樂用票務的代理服務；

自一電腦數據庫或互聯網在線提供與娛樂及教育有關的資訊；

自互聯網提供數碼音樂（不可下載）；自MP3於互聯網網頁

提供數碼音樂（不可下載）；與用於地面電纜、衛星頻道、

互聯網、無線或有線系統及其他通訊媒體傳送的聲音、影像、

數碼音樂、電影、現場或錄製音像、視像或視聽材料之計劃、

製作及分配有關的教育及娛樂服務；音樂娛樂服務；聲音錄製

品出租；籌備廣播用的娛樂節目；籌備廣播用的記錄片節目；

籌備廣播用的新聞節目；提供新聞；新聞採訪報導服務；透過

衛星電視、互聯網或其他電子媒體的傳送提供與體育或文化項

目、現時及最新新聞有關的資訊；電視、無線電廣播及電影的

製作；透過衛星電視表演；透過衛星的電視系列；透過衛星的

電視節目；提供以娛樂為宗旨的資料、數據、圖像、聲音、音

樂、錄像、動畫片及文章；遊戲服務；提供俱樂部、體育及體

操館用設施；樂隊表演；於俱樂部、的士高、時裝表演及夜總

會的娛樂服務；與娛樂、教育及文化服務有關的俱樂部服務；

組織文化及體育服務；討論會、常會、專業會議、研討會及培

訓活動的計劃、指導及提供；展覽會、時裝表演、教育表演、

on-line (não descarregáveis); planeamento, organização, apre-

sentação e direcção de concursos de canto; planeamento, orga-

nização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de eventos e competições 

para fins educativos e de entretenimento; serviços de agência 

de bilhetes para entretenimento; informação relativa a entrete-

nimento ou educação, prestada online a partir de uma base de 

dados de computador ou da Internet; fornecimento de música 

digital (não descarregável) a partir da Internet; fornecimento de 

música digital (não descarregável) a partir de websites na In-

ternet de MP3 (Moving Picture Experts Group-1 Audio Layer 

3); serviços de entretenimento e de educação relacionados com 

planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música 

digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em directo 

ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, 

pela Internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios 

de comunicação; serviços de entretenimento musical; aluguer de 

gravações de som; preparação de programas de entretenimento 

para difusão; preparação de programas de documentários para 

difusão; preparação de programas de notícias para difusão; 

fornecimento de notícias; serviços de repórteres; informações 

relativas a eventos desportivos ou culturais, actualidades e notí-

cias de última hora fornecidas por transmissão de televisão via 

satélite, Internet ou por outros meios electrónicos; produção de 

televisão, rádio e cinema; espectáculos televisivos por satélite; 

séries televisivas via satélite; programas de televisão por satélite; 

prestação de informações, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto para fins de entretenimento; serviços de jogos; 

fornecimento de instalações de clubes de lazer, desportivas e de 

ginásio; espectáculos de grupos musicais; serviços de clubes de 

entretenimento, de discotecas, de espectáculos de moda, e de 

clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com entrete-

nimento, educação e serviços culturais; organização de serviços 

desportivos e culturais; planeamento, condução e prestação de 

conferências, convenções, congressos, seminários e acções de 

formação; organização e realização de exposições, desfiles de 

moda, espectáculos educativos e espectáculos e apresentações 

culturais; serviços de exposições e galeria de arte; serviços de 

galeria relacionados com leasing de belas artes; serviços de 

educação; serviços de formação relacionados com a saúde e a 

segurança no trabalho, conservação ambiental; fornecimento de 

aulas sobre charutos, aulas de degustação de vinhos; serviços de 

entretenimento; fornecimento de informações didácticas sobre 

materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; realização, 

organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento 

de animais; exibição de plantas; exposição de jardins; exposi-

ção de cavernas; exibição de animais; direcção da produção de 

programas de difusão; serviços de instrução relacionados com 

o funcionamento de máquinas e equipamentos, incluindo equi-

pamentos de audiovisual, usados para a produção de programas 
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表演及文化表演的組織及舉行；藝術品展覽會及陳列廊的服

務；與美術作品的租賃有關的藝術品陳列廊服務；教育服務；

與職業健康及安全、環保有關的培訓服務；提供關於雪茄煙的

課程、試酒的課程；娛樂服務；提供關於調查材料及其代理的

教育資訊；研討會的舉行、組織、計劃及管理；動物訓練；植

物展覽；公園展覽；岩洞展覽；動物展覽；於傳播程式製作的

指引；與機器及設備，包括視像設備，其及使用於傳播程式製

作的操作有關的教育服務；提供視聽工作室；提供體育設施；

提供電影、表演、戲劇作品、音樂或教育培訓用設施；娛樂預

留代理；電影投影機及配件的出租及租賃；長篇電影（電影院

電影）的出租及租賃；玩具的出租及租賃；樂器的出租及租

賃；滑雪用設備的出租及租賃；潛水設備的出租及租賃；電視

器具的出租及租賃；借出書籍；檔案圖書館的服務；為影片打

字幕的服務；手語傳譯的服務；娛樂軟件的出租；透過電訊或

電腦網絡提供視像遊戲、電腦遊戲、聲音或影像、或影片；提

供在線的電腦遊戲及比賽；無線電器具的出租及租賃；唱片及

預錄磁帶的出租；預先錄製視像帶的出租；照片底片的出租及

租賃；照片正片的出租及租賃；使用於遊樂場及消閒區域的機

器及工具的出租及租賃；無線電器具的出租及租賃；碟及預錄

磁帶的出租及租賃；預錄視像帶的出租；遊戲機的出租及租

賃；借出遊戲設備；借出遊戲中心設備；借出照片；攝影；在

線影視娛樂服務；提供視聽內容，提供在線資訊；提供在線的

互動資源（娛樂服務）及有關影片題材、電視節目、錄影、音

樂錄影及音樂的收看指南；照相機的出租及租賃；釣魚機器及

工具的出租及租賃；翻譯；口譯；與上述服務有關的諮詢、資

訊及顧問服務；全屬第41類。

商標構成：

商標編號：N/57357 類別： 42

申請人：數據資訊服務有限公司

場所：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心39樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/20

服務：與建立資訊索引有關的電腦服務，電腦網絡的網站

及資源；電腦編程；電腦整合服務；設計、繪圖及受託書寫，

全為於互聯網的網頁匯編；網站的設立及保養；為他人的網站

管理；電腦軟件及電腦程序的設置、保養及修理，電腦軟件的

de difusão; fornecimento de estúdios de áudio e de imagem; 

fornecimento de instalações desportivas; fornecimento de ins-

talações para filmes, espectáculos, peças de teatro, formação 

musical ou educativa; agências de reserva de entretenimento; 

aluguer e leasing de projectores de cinema e acessórios; aluguer 

e leasing de filmes de longa-metragem (cine-metragens); alu-

guer e leasing de brinquedos; aluguer e leasing de instrumentos 

musicais; aluguer e leasing de equipamentos de esqui; aluguer e 

leasing de equipamentos de mergulho; aluguer e leasing de apa-

relhos de televisão; empréstimo de livros; serviços de arquivo 

de biblioteca; serviços de legendagem; serviços de interpretação 

de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimento; 

fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou 

imagens, ou filmes através de redes de telecomunicações ou de 

computadores; fornecimento de jogos de computador e concur-

sos on-line; aluguer e leasing de aparelhos de rádio; aluguer de 

discos e fitas magnéticas pré-gravadas; aluguer de fitas de vídeo 

pré-gravadas; aluguer e leasing de negativos fotográficos; alu-

guel e leasing de positivos fotográficos; aluguer e leasing de má-

quinas e instrumentos para uso em parques de diversões e par-

ques recreativos; aluguer e leasing de máquinas de jogo; emprés-

timo de equipamento de jogo; empréstimo de equipamentos de 

jogo de arcada; empréstimo de fotografias; fotografia; serviços 

de entretenimento de vídeo online; fornecimento de conteúdo 

audiovisual, fornecimento de informações on-line; fornecimento 

de recursos interactivos on-line (serviços de entretenimento) e 

guias de programação sobre os temas de filmes, programas de 

televisão, vídeos, vídeos musicais e música; aluguer e leasing de 

câmaras; aluguer e leasing de máquinas e implementos de pesca; 

tradução; interpretação; serviços de consultadoria, informações 

e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos 

incluídos na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 357 Classe 42.ª

Requerente: PCCW-HKT DataCom Services Limited

Sede: 39/F., PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, 

Quarry Bay, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/20

Serviços: serviços informáticos relacionados com a criação 

de índices de informação, sites e recursos em redes de compu-

tadores; programação de computadores; serviços de integração 

de computadores; design, desenho e escrita comissionada, todos 
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更新，與電腦數據的恢復有關的電腦服務，電腦軟件的設計；

與電訊系統及設備有關的設計及工程設計服務；電腦、電訊、

電動及電子器具及設備的測試；電腦系統分析；電腦數據庫的

開發；電腦、電腦設備、電腦軟件及電腦數據的出租及租賃；

與於互聯網提供家中購物服務有關的電腦服務；電腦及電子信

號的編碼及解碼；計算機硬件設計與開發；電腦數據庫及電子

紀錄格式的設計； 電腦及軟件的維護及支援服務；用於電訊、

網絡電話語音的應用、數據及即時信息傳送的電腦軟件及硬件

設計服務；提供允許使用者使用網絡電話語音服務的不可下載

在線電腦軟件的暫時使用；提供用於他人下載，而允許使用者

使用網絡電話語音服務的在線軟件；用於預留衛星能力的以網

絡為基礎的在線系統及用於衛星傳送設備自動化遙遠控制的電

腦軟件及硬件的設計；技術諮詢及顧問服務；用於透過衛星系

統或電腦網絡傳送、分發及傳播資訊、數據、圖像、聲音、音

樂、錄像、動畫片及文章的錄製、傳送或重放聲音或影像用器

具的監督；數據處理設備、電腦硬件、電訊器具、數子銷售點

材料及電子信號的監督；提供視聽內容，提供在線資訊；提供

在線互動資源（娛樂服務）及影片題材、電視節目、錄影、音

樂錄影及音樂的收看指南；氣象資訊；建築學；繪製地籍圖；

地質勘探、研究及檢查；藥物、化妝品及食品的測試、分流及

研究；樓宇建築及城市規劃的研究；防污染的測試及研究；電

力研究及測試；土木工程的測試及研究；農業、畜牧業及海洋

產品工業的測試、查驗及研究；量度設備及工具的出租及租

賃；固定器具的出租及租賃；超聲波診斷設備的出租及租賃；

物理及化學設備及工具的出租及租賃；與能源保護有關的諮詢

para a compilação de páginas web na Internet; criação e ma-

nutenção de websites; hospedagem de websites de terceiros; 

instalação, manutenção e reparação de software de computador 

e programas de computador, actualização de software de com-

putador, serviços de informática em matéria de recuperação de 

dados informáticos, design de software de computador; serviços 

de design e design de engenharia relacionados com sistemas 

e aparelhos de telecomunicações; testes de aparelhos e instru-

mentos de computação, de telecomunicações, eléctricos e elec-

trónicos; análise de sistemas de informática; desenvolvimento de 

bases de dados informáticas; aluguer e leasing de computadores, 

aparelhos de informática, software de computador e dados de 

computador; serviços de computador relacionados com serviços 

de home shopping fornecidos a partir da Internet; codificação 

e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; design e 

desenvolvimento de hardware de computador; design de bases 

de dados de computadores e de formatos de registo electrónico; 

serviços de manutenção e suporte de computadores e de softwa-

re; serviços de design de software e hardware de computadores 

para uso em telecomunicações e aplicações de protocolos de 

Voz sobre Internet (VoIP), transmissão de dados e de mensa-

gens instantâneas; fornimento de uso temporário on-line de soft-

ware de computadores, não descarregável que permite aos assi-

nantes utilizar os serviços de comunicação VOIP; fornecimento 

de software on-line para descarregamento por terceiros permi-

tindo aos assinantes utilizar os serviços de comunicação VOIP; 

design de software e hardware de computadores para uso em 

sistemas on-line baseados na web para reserva de capacidade 

de satélite e para o controlo remoto automatizado de equipa-

mentos de transmissão via satélite; serviços de consultadoria e 

assessoria técnica; monitorização de aparelhos para gravação, 

transmissão ou reprodução de som ou imagens para a trans-

missão, distribuição e difusão de informações, dados, gráficos, 

som, música, vídeos, animação e texto, através de sistemas de 

satélite ou de redes de computadores; monitorização de equipa-

mentos de processamento de dados, hardware de computador, 

aparelhos de telecomunicações, material para pontos de venda 

digitais e sinalização electrónica; fornecimento de conteúdos 

audiovisuais, fornecimento de informações on-line; fornecimen-

to de recursos interactivos on-line (serviços de entretenimento) 

e guias de programação sobre os temas de filmes, programas de 

televisão, vídeos, vídeos de música e música; informações meteo-

rológicas; arquitectura; levantamentos topográficos; vistorias 

geológicas, pesquisa e prospecção; testes, triagem e pesquisas de 

produtos farmacêuticos, de cosméticos e de alimentos; pesquisa 

de construção civil e planeamento urbano; testes e pesquisas 

para a prevenção da poluição; testes e investigação sobre elec-

tricidade; testes e investigação sobre engenharia civil; ensaios, 

inspecção e pesquisa nas áreas da agricultura, pecuária e indús-

trias de produtos marinhos; aluguer e leasing de aparelhos e 
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及顧問服務；能源審核；環境設計服務；環境保護及管理；於

工作中安全及健康的檢查及評估；設計及建築學服務；樓房、

辦公室及分層住宅單位的內部設計；與上述服務有關的諮詢、

資訊及顧問服務；全屬第42類。

商標構成：

商標編號：N/57358 類別： 9

申請人：數據資訊服務有限公司

場所：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心39樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/20

產品：聲音郵件系統；透過聲音的電話撥號器具；自動通

話接收器；自動通話接收儀器；通訊器具用的自動通話接收

器，電腦程式；在互聯網提供的電腦用軟件；在線電子刊物

（可從互聯網或電腦網絡或電腦數據庫下載的）；電腦，電腦

硬件及軟件，電腦用周邊設備；電腦韌件；科學、測地、電

氣、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）和

教學的器具及儀器；錄製、接收、傳送及/或重放數據、資料、

照片、影像及/或聲音的器具及儀器；衛星；拋物線形天線；衛

星儀器；透過衛星接收及傳送的器具；衛星無線電廣播設備；

衛星地面站；衛星接收器；衛星電視接收器；衛星通訊設備；

衛星收發器；目標監視設備；衛星電視傳送的上行連路信號編

碼器具；用於透過衛星傳播的傳送設備；用於透過衛星傳播的

instrumentos de medição; aluguer e leasing de equipamentos de 

fixação; aluguer e leasing de equipamentos de diagnóstico de ul-

tra-sons; aluguer e leasing de aparelhos e instrumentos de física 

ou química; serviços de consultadoria e assessoria relacionados 

com a conservação de energia; auditoria sobre energia; serviços 

de design ambiental; conservação e gestão ambiental; testes e 

avaliação da saúde e segurança no trabalho; serviços de arqui-

tectura e design; design de interiores de edifícios, escritórios e 

apartamentos; serviços de consultadoria, informação e assesso-

ria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos 

na classe 42.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 358 Classe 9.ª

Requerente: PCCW-HKT DataCom Services Limited

Sede: 39/F., PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, 

Quarry Bay, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/20

Produtos: sistema de correio de voz; aparelhos de marcação 

telefónica por voz; atendedores automáticos de chamadas; 

aparelhos de atendimento automático de chamadas; aparelhos 

de atendimento automático de chamadas para aparelhos de 

comunicação, programas de computador; software de compu-

tador fornecido na Internet; publicações electrónicas on-line 

(descarregáveis da Internet ou uma rede de computadores ou 

uma base de dados de computador); computadores, hardware e 

software de computadores, periféricos de computador; firmware 

de computador; aparelhos e instrumentos científicos, geodésicos, 

eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, 

de medida, de sinalização, verificação (supervisão) e de ensino; 

aparelhos e instrumentos para a gravação, recepção, transmis-

são e/ou reprodução de dados, de informações, de fotografias, de 

imagens e/ou de som; satélites; antenas parabólicas; aparelhos 

de satélite; aparelhos portáteis para receber e enviar transmis-

sões por satélite; instrumentos de radiodifusão por satélite; es-

tações terrestres de satélite; receptores de satélite; aparelhos de 

recepção televisiva por satélite; equipamentos de comunicações 

por satélite; transceptores de satélite; aparelhos de vigilância de 

alvos; aparelhos de codificação de sinais de ligação ascendente 

de transmissão de televisão por satélite; aparelhos de transmis-

são para difusão via satélite; antenas de recepção para difusão 

via satélite; caixas de satélite; aparelhos de navegação por sa-

télite; satélites de intercomunicação; aparelhos electrónicos de 
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接收天線；衛星盒；衛星導航器；互動通訊器衛星；衛星電視

電子設備；衛星用的視聽器具；衛星發射地面站；數子銷售點

材料及電子信號；衛星電視信號混合器；視像會議用設備；

電話，傳呼機，流動電話，傳真機；瀏覽及/或印刷數據、資

訊、照片及/或影像用的器具及儀器；磁性數據載體，唱碟；自

動售貨器及投幣啟動裝置的機械結構；錄像帶，盒式錄音帶，

光碟，軟塑料磁盤，唯讀記憶體光碟及唯讀記憶體數碼視像影

碟；數據處理裝置；搜尋及/或檢索數據或允許在電腦網絡或在

互聯網搜尋及/或檢索用電腦軟件；含有電腦程式的卡、電線、

碟及半導體裝置；電訊器具、儀器、網絡及電路；全使用於電

訊的電纜、電纜設施、光纖、器具及光學通訊電路；財務帳戶

提款及/或信用及/或支付產品或服務用的電子及電腦器具和儀

器；透過機器識別的借款卡及/或信用卡及/或結帳卡；與電腦

網絡及全球網通訊用的電子和資訊器具、儀器及軟件；連接電

腦網絡使用者至全球網作為設計網頁及網站的電腦用軟件；管

理數據庫用的電腦軟件及硬件；數碼媒體解壓縮用的電腦軟件

及硬件；電視機、收音機和視聽的器具、設備及裝置；透過互

聯網及電腦網絡提供的數碼音樂（可下載的）；MP3閱讀器；

照片程式，長篇電影，影片，可下載音樂及遊戲程式；事件編

程用及管理、瀏覽及編輯個人及專業地址簿和聯絡資料用的電

腦軟件；信號編碼及解碼用的器具；用於數字信號傳播、傳

送、接收、處理、重放、編碼及解碼的器具；所有用於處理、

編碼及解碼無線電射頻及光信號的電子電路和組成部份；語音

處理器，擴音器，接收器及發射機；警報系統；保安攝影機；

收音機及電視的流動廣播單元；攝影機；攝像機；耳筒；耳

機；揚聲器；全球定位系統的器具及設備；電腦、電子及視像

televisão por satélite; aparelhos audiovisuais para uso em saté-

lites; estações terrestres de emissões por satélite; material para 

pontos de venda digitais e sinalização electrónica; misturadores 

de sinal de televisão por satélite; aparelhos de videoconferên-

cia; telefones, pagers, telemóveis, aparelhos de fax; aparelhos e 

instrumentos para a visualização e/ou impressão de dados, in-

formações, fotografias e/ou imagens; suportes de dados magné-

ticos, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos 

para aparelhos de pré-pagamento; fitas de vídeo, cassetes áudio, 

discos compactos, disquetes, CD-ROMS e DVD-ROMS; equi-

pamento de processamento de dados; software de computador 

para navegação e/ou pesquisa de dados, ou permitindo navegar 

e/ou pesquisar numa rede de computadores ou na Internet; car-

tões, fios, discos e dispositivos semicondutores contendo progra-

mas de computador; aparelhos, instrumentos, redes e circuitos 

de telecomunicações; cabos, instalações de cabos, fibras ópticas, 

aparelhos e circuitos de comunicação óptica, todos para fins 

de telecomunicações; aparelhos e instrumentos electrónicos e 

informáticos para débito e/ou crédito de contas financeiras e/ou 

para pagar bens ou serviços; cartões de débito e/ou de crédito 

e/ou de lançamento em conta corrente legíveis por máquina; 

aparelhos, instrumentos e software electrónicos e informáticos 

para comunicação com redes de computadores e com a rede 

informática mundial; software de computador para ligar os 

utilizadores de uma rede de computador a páginas de design e 

a sites na rede informática mundial; hardware e software para 

gestão de bases de dados informáticas; hardware e software de 

computador para descompressão de suportes digitais; aparelhos, 

equipamentos e dispositivos de televisão, de rádio, de vídeo e 

de áudio; música digital (descarregável) fornecida a partir da 

Internet e redes de computadores; leitores de MP3 (Moving 

Picture Experts Group-1 audio layer 3); programas de fotogra-

fias, filmes de longa metragem, filmes, programas de música e de 

jogos descarregáveis; software para programação de eventos e 

para gestão, visualização e edição de livros de endereços e infor-

mações de contacto pessoal e profissional; aparelhos para codifi-

cação e descodificação de sinais; aparelhos para uso em difusão, 

transmissão, recepção, processamento, reprodução, codificação 

e descodificação de sinais digitais; circuitos e componentes elec-

trónicos todos para o processamento, codificação e descodifica-

ção de frequência de rádio electrónica e de sinais ópticos; pro-

cessadores da fala, amplificadores, receptores e transmissores; 

sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de 

emissão de rádio e televisão; câmaras; câmaras de vídeo; auscul-

tadores; auriculares; altifalantes; aparelhos e equipamentos de 

GPS (Sistema de Posicionamento Global); programas e equipa-

mentos electrónicos de jogos de computador, electrónicos e de 

vídeo; ecrãs de cristais líquidos para telecomunicações e equipa-

mentos electrónicos; set top box; controlos remotos; almofadas 

para ratos; circuitos integrados; programas de armazenamento 
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遊戲的程式及軟件；電訊及電子設備用液晶顯示屏；頂置盒；

遙控器；鼠墊；集成電路；儲存資料數據用的程式；伺服器；

用於預留衛星能力及用於衛星傳送設備自動化遙遠控制的，以

網絡為基礎的在線系統；及上述所有產品用的部件及配件；全

屬第9類。

商標構成：

商標編號：N/57359 類別： 16

申請人：數據資訊服務有限公司

場所：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心39樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/20

產品：屬此類的紙、紙板及製品；電話、傳真、電子郵件

及互聯網指南；傳單，雜誌，書籍，日記及單張；印刷品；文

具用品；照片；包裝材料；非為編碼及磁性的以信用卡、借貸

卡、經常往來賬戶入賬卡及電話卡形式的卡；市場營銷及推銷

材料；印刷宣傳廣告；使用者手冊；包裹材料；全屬第16類。

商標構成：

商標編號：N/57360 類別： 35

申請人：數據資訊服務有限公司

場所：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心39樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/20

服務：企業貿易的管理服務；與住宿策略、空間管理、再

安置管理、出租管理、辦公室使用的費用管理、零售店、住宅

及工業空間有關的企業貿易管理服務；企業管理用的諮詢服

務；酒店及企業的行政管理；推銷及市場營銷服務；廣告材料

de dados; servidores; sistemas on-line baseados na web para 

reserva de capacidade de satélite e para o controlo remoto au-

tomatizado de equipamentos de transmissão via satélite; e peças 

e acessórios para todos os produtos atrás referidos; todos incluí-

dos na classe 9.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 359 Classe 16.ª

Requerente: PCCW-HKT DataCom Services Limited

Sede: 39/F., PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, 

Quarry Bay, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/20

Produtos: papel e cartão e produtos feitos destas matérias; 

directórios impressos de telefone, de fax, de correio electrónico 

e de websites; circulares, revistas, livros, diários e folhetos; mate-

rial impresso; artigos de papelaria; fotografia; material para em-

balagem; cartões, em forma de cartão de débito, de cartões de 

crédito, de cartões de lançamento em conta corrente e cartões 

telefónicos excepto cartões codificados e magnéticos; materiais 

de marketing e promocionais; anúncios impressos; manuais de 

utilizador; materiais de embalagem; todos incluídos na classe 

16.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 360 Classe 35.ª

Requerente: PCCW-HKT DataCom Services Limited

Sede: 39/F., PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, 

Quarry Bay, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/20

Serviços: serviços de gestão de negócios empresariais; serviços 

de gestão de negócios empresariais relacionados com estratégia 

de alojamento, gestão de espaço, gestão de relocalização, gestão 

de leasing, administração de custos de ocupação para escritórios, 

lojas de venda a retalho, instalações residenciais e industriais; 

serviços de consultadoria de gestão empresarial; administração 

e gestão de hotéis e de negócios; serviços de marketing e de 

promoção; publicação de materiais de publicidade; marketing 
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的出版；空置設施的市場營銷；推銷和廣告服務及與其有關的

資訊服務；商業資訊服務；廣告材料的分發，廣告材料的更

新，作為網頁使用於互聯網的宣傳廣告之匯編；廣告空間出

租；提供通訊媒介廣告時間；替他人的推廣；廣告；電腦數據

的處理；出售、實業、廣告及推銷資訊的服務；應接電話（為

未能接聽的客戶）；應接電話（替他人）；透過互聯網的拍

賣；人事管理；透過全球電腦網絡提供關於出售、實業、廣告

及推銷資訊；於通訊工具以零售為目的之產品展示；為第三

者利益而匯集各類產品，使顧客能夠透過互聯網的商品推廣

網站及批發場所便利地觀看及購買這些產品；電話，電子及

電訊產品，電腦硬件及電腦軟件，電池，電池充電器，錄製、

接收、傳送及/或重放數據、資料、照片、影像及/或聲音用的

器具和儀器，貴重金屬，珠寶，寶石，印刷品，文具用品及磁

性和非磁性編碼卡，傢俱，畫框，家庭及廚房用具，紡織品，

服裝，鞋，帽，汽車，地氈，地毯，電子遊戲及玩具，顏料，

清漆及漆，個人衛生用品，肥皂，香料，化妝品，髮水及身體

用乳液，精油，漂白及清潔用製劑，蠟燭，衛生及藥用製劑，

小五金器皿，刀叉餐具，剃鬚刀及手動工具，電腦，計算機，

電氣、攝影、電影及光學器具及儀器，眼鏡及太陽眼鏡，照

明、加溫、蒸汽、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水及衛生設備

裝置，銀器，計時儀器及鐘錶，樂器，雜誌，卡，紙及紙板製

品，圖畫，打字機及辦公用品，皮革及人造皮革及屬此類的製

品，手提箱，零錢包，口袋錢包，皮夾，袋子，行李，雨傘，

鏡子，衣架，碟墊，裁縫用品，床單及桌布，玩具及運動用

品，食品及飲料，肉，魚，家禽，保存裝、乾製及煮熟的水果

和蔬菜，蜜餞水果及果醬，蛋，奶及乳製品，食用油及油脂，

de instalações vagas; serviços de publicidade e de promoção e 

serviços de informações relativas aos mesmos; serviços de infor-

mações comerciais; disseminação de materiais de publicitários, 

actualização de materiais publicitários, compilação de anúncios 

para uso como páginas web na Internet; aluguer de espaço 

publicitário; fornecimento de tempo publicitário em meios de 

telecomunicação; promoções para terceiros; publicidade; pro-

cessamento de dados de computador; serviços de vendas, de ne-

gócios, de publicidade e informação promocional; atendimento 

de chamadas (para assinantes não disponíveis); atendimento 

de chamadas (para terceiros); serviço de leilões fornecido na 

Internet; gestão de pessoal; fornecimento de vendas, negócios, 

publicidade e informação promocional através de uma rede 

informática mundial; apresentação de produtos em meios de 

comunicação para fins de venda a retalho; a reunião, em benefí-

cio de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo que 

os clientes vejam e comprem facilmente esses produtos a partir 

de uma sítio Web na Internet de mercadorias em geral e num 

estabelecimento de venda grossista; venda a retalho e por gros-

so de telefones, produtos electrónicos e de telecomunicações, 

hardware e software de computadores, baterias, carregadores 

de baterias, aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, 

transmissão e/ou reprodução de dados, informações, fotografias, 

imagens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, 

material impresso, artigos de papelaria e cartões codificados 

magnéticos e não magneticamente móveis, molduras, utensílios 

domésticos e de cozinha, têxteis, vestuário, calçado, chapelaria, 

carros, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, tintas, 

vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos 

essenciais, preparações de limpeza e branqueamento, velas, pro-

dutos farmacêuticos e produtos de higiene, itens de ferragens e 

quinquilharia metálica, talheres, lâminas de barbear e ferramen-

tas manuais, computadores, máquinas de calcular, aparelhos e 

instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos de iluminação, de aquecimento, 

de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, 

de ventilação, fornecimento de água e instalações sanitárias, ob-

jectos em prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instru-

mentos musicais, revistas, cartões, produtos de papel e de cartão, 

gravuras, máquinas de escrever e material de escritório, couro e 

imitações de couro e produtos feitos com esses materiais, malas 

de mão, porta-moedas, carteiras de bolso, carteiras de couro, 

sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espelhos, cabides, marca-

-pratos, artigos de modista, coberturas de cama e de mesa, brin-

quedos e artigos desportivos, alimentos 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, 
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咖啡，茶，可可，糖，米，麵粉，麵包及蛋糕，調味品，新鮮

水果及蔬菜，啤酒，礦泉水，果汁及其他不含酒精的飲料，酒

精飲料，花卉產品，煙草，煙具及火柴的零售及批發；食品及

家庭用具的零售；直接郵寄廣告；酒店的管理服務（替第三

者）；訂購服務（替第三者）；透過互聯網提供企業資訊；秘

書服務；統計資訊；組織以商業或廣告為目的之展覽；與匯編

及出租客戶名址錄有關的企業服務；企業調查；透過互聯網出

售程序用的企業行政服務；替第三者的購買服務（為其他貿易

購買產品和服務）；透過發出及調整商品帳單的出售推銷；職

業介紹及人員安排的服務；進出口的清關代理（進出口代理服

務）；訂閱報紙的代理；文件複製；計算機、打字機、電報機

及其他辦公室用機器的操作；謄寫（包括鋼板蠟紙的書寫）；

透過接待、匯報及指引樓房參觀訪客提供企業資訊；打字機、

複印機及文書處理器的出租及租賃；就業資訊；售貨機的出租

及租賃；運動設施的商業管理（替第三者），與顧客的關係管

理；與電貿有關的商業管理服務；會計；與上述所有服務有關

的諮詢、資訊、管理及顧問服務；全屬第35類。

商標構成：

商標編號：N/57361 類別： 36

申請人：數據資訊服務有限公司

場所：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心39樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/20

服務：不動產貿易；組織出租及租賃；不動產的出租及租

賃；不動產的評估；不動產的估價，不動產的融資，不動產的

投資；不動產的經紀服務；不動產的代理服務；與土地、道

路、橋樑、電站、辦公樓、樓宇及建築和基礎設施有關的不動

產管理；住房的代理服務；精算服務；不動產的管理及諮詢服

務；租金託收；出租及/或租賃的管理；辦公室（不動產）出

sumos de frutos e outras bebidas não alcoólicas, bebidas alcoó-

licas, produtos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; 

venda a retalho de alimentos e utensílios domésticos; publici-

dade através de correspondência directa; serviços de gestão de 

hotéis (para terceiros); serviços de encomendas (para terceiros); 

prestação de informações empresariais através da Internet; 

serviços de secretariado; informação estatística; organização de 

exposições para fins comerciais ou publicitários; serviços profis-

sionais relacionados com a compilação e o aluguer de listas de 

endereços; investigação empresarial; serviços de administração 

de empresas para o processamento de vendas feitas na internet; 

promoção de vendas (para terceiros); serviços de aquisição 

para terceiros (aquisição de bens e serviços para outras empre-

sas); promoção de vendas através da emissão e reajustamento 

de cupões-prémio; serviços de referências e de colocação de 

pessoal; agências de despacho alfandegário para importação-

-exportação (serviços de agência de importação e exportação); 

agências para assinaturas de jornais; reprodução de documen-

tos; operação de calculadoras, máquinas de escrever, máquinas 

de telex electrónicas e máquinas para escritório relacionadas; 

transcrição (incluindo escrita em papel de stencil); fornecimen-

to de informações de negócios através da recepção, informação 

e orientação de visitantes de edifícios; aluguer e leasing de 

máquinas de escrever, fotocopiadoras e processadores de texto; 

informações de emprego; aluguer e leasing de distribuidores 

automáticos; gestão de negócios de instalações desportivas (para 

terceiros), gestão de relacionamento com clientes; serviços de 

gestão de negócios relaticionados com o comércio electrónico; 

contabilidade; serviços de consultadoria, informação, gestão e 

assessoria relacionados com todos os serviços atrás referidos; 

todos incluídos na classe 35.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 361 Classe 36.ª

Requerente: PCCW-HKT DataCom Services Limited

Sede: 39/F., PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, 

Quarry Bay, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/20

Serviços: negócios imobiliários; organização de aluguer e 

arrendamento; aluguer e arrendamento de bens imóveis; esti-

mativas imobiliárias; valorizações imobiliárias, financiamento 

imobiliário, investimento imobiliário; serviços de corretagem 

de imóveis; serviços de agência imobiliária; gestão de imóveis 

relacionados com terrenos, estradas, pontes, centrais eléctricas, 
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租；公寓及樓房的出租；不動產評估；住宿的出租、租用及租

賃代理；住宿管理服務；不動產財務評估；透過互聯網提供金

融資訊；保險箱及發行旅行支票的服務；資本投資；金融評估

（保險、銀行貿易、不動產）；金融及資產管理的服務；金融

及保險的服務；透過電訊途徑提供金融服務；金融的顧問及諮

詢服務；家庭銀行；透過電腦數據庫或互聯網在線提供銀行服

務；有價證券的經紀服務，有價證券交易行情的服務；股票及

債券經紀，金融分析，金融資訊的提供；借款卡服務、信用卡

服務、往來賬戶入賬卡服務及支票保證服務；儲蓄及投資賬戶

的銀行服務；金融管理的服務；財務補償服務；透過全球電腦

資訊網絡的債權審定；電子信貸風險的管理服務；購物電子支

付及賬目電子支付的服務；財務賬戶的借貸服務；電子銀行服

務；簽發儲值卡、信用卡及借款卡；電話信用卡的服務；透過

電腦數據庫或互聯網在線提供與金融及保險有關的資訊服務；

煤氣費及電費的收賬代理；古玩估價；藝術品估價；珠寶估

價；舊車輛汽車的估價；提供關於稅項的資訊；組織慈善募

捐；出租紙幣及硬幣點算或處理機；出租自動櫃員機或電子櫃

員機；保險箱的出租及/或租賃；透過電訊網絡提供的賬單服

務；投資基金的行政；企業投資基金服務；企業信託服務；與

投資基金有關的財務顧問；金融投資基金的管理；投資基金的

管理；投資公司服務；單一基金的管理及投資；與單一基金有

關的諮詢服務；投資基金的管理及顧問；投資基金服務；與上

述提及服務有關的諮詢、資訊及顧問服務；全屬第36類。

prédios de escritórios, edifícios e construções e infra-estruturas; 

serviços de agência de habitação; serviços atuariais; serviços de 

gestão e de consultoria imobiliária; cobrança de rendas; ges-

tão de aluguer e/ou de arrendamento; aluguer de escritórios 

(imóveis); aluguer de apartamentos e de andares; avaliação de 

imóveis; agências de arrendamento, aluguer e leasing de aloja-

mentos; serviços de gestão de alojamentos; avaliação financeira 

de bens imóveis; prestação de informações financeiras através 

da Internet; serviços de depósitos de segurança e de emissão de 

vales de viagem; investimentos de capital; avaliação financeira 

(seguros, banca, imobiliário); serviços de gestão financeira e de 

activos; serviços financeiros e de seguros; serviços financeiros 

prestados por meio de telecomunicações; serviços de consulta-

doria e assessoria financeira; home banking; serviços bancários 

prestados on-line a partir de uma base de dados informática ou 

da Internet; serviços de corretagem de títulos, serviços de cota-

ção na bolsa; corretagem de ações e de títulos, análise financei-

ra, prestação de informações financeiras; serviços de cartão de 

crédito, serviços de cartão de débito, serviços de cartão de lan-

çamento em conta corrente e serviços de garantia de cheques; 

serviços bancários, de contas-poupança e de investimentos; 

serviços de gestão financeira; serviços de compensação finan-

ceira; verificação de crédito através de uma rede informática de 

informações mundial; serviços electrónicos de gestão de riscos 

de crédito; serviços de pagamento electrónico de facturas e de 

pagamento electrónico de compras; serviços de crédito e de 

débito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; 

emissão de cartões de valor armazenado, cartões de crédito e 

cartões de débito; serviços de cartões de crédito telefónicos; 

serviços de informações relativas a finanças e seguros, prestados 

online a partir de uma base de dados de computador ou da In-

ternet; agência de cobrança de facturas de gás e electricidade; 

avaliação de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação 

de jóias; avaliação de carros usados; prestação de informações 

sobre impostos; angariação de fundos de beneficiência; aluguer 

de máquinas de processamento ou de contagem de papel-moe-

da e moedas; aluguer de máquinas de distribuição de numerário 

ou de caixas automáticas de pagamentos; aluguer e/ou leasing 

de cofres-fortes; facturação de serviços prestados por meio de 

redes de telecomunicações; administração de fundos de inves-

timento; serviços de fundos de investimento empresariais; ser-

viços fiduciários empresariais; assessoria financeira relacionada 

com fundos de investimento; gestão de fundos de investimento 

financeiros; gestão de fundos de investimento; serviços de socie-

dades de investimento; gestão e investimento de fundos unitá-

rios; serviços de assessoria relacionados com fundos unitários; 

gestão e aconselhamento de fundos de investimento; serviços de 

fundos de investimento; serviços de consultadoria, informações 

e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos 

incluídos na classe 36.ª



N.º 36 — 7-9-2011 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9991

商標構成：

商標編號：N/57362 類別： 37

申請人：數據資訊服務有限公司

場所：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心39樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/20

服務：自一電腦數據庫或互聯網在線提供與修理或安裝有

關的資訊服務；樓宇建築；土木工程；樓宇建築監督；建築、

維修、保養及安裝服務；不動產興建；傢俱安裝、保養及修

復；油漆、安裝、清潔、保養和維修機器、機器設備和標誌；

電梯的安裝及維修；建築設備出租； 電子、電腦及電訊器具

及儀器的維修、安裝及保養；電腦硬件安裝及維修；電話安裝

及維修；辦公室用機器及設備的安裝、保養及維修；保養、維

修及安裝服務；用於透過衛星系統或電腦網絡傳送、分發及傳

播資料、數據、圖像、聲音、音樂、錄像、動畫片及文章的錄

製、傳送或重放聲音或影像用器具的安裝、保養及維修；數據

處理裝置、電訊器具、數子銷售點材料及電子信號的安裝及維

修；水下施工及維修；採礦用機器及儀器出租及租賃；汽油站

設備出租及租賃（非用於汽車維修及保養）；與上述提及服務

有關的諮詢、資訊及顧問服務；全屬第37類。

商標構成：

商標編號：N/57363 類別： 38

申請人：數據資訊服務有限公司

場所：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心39樓

國籍：根據香港法例成立

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 362 Classe 37.ª

Requerente: PCCW-HKT DataCom Services Limited

Sede: 39/F., PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, 

Quarry Bay, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/20

Serviços: serviços de informações relacionadas com repara-

ções ou instalações, prestados online a partir de uma base de 

dados de computador ou da Internet; construção de edifícios; 

engenharia civil; supervisão da construção de edifícios; serviços 

de construção, de reparação, manutenção e instalação; empre-

endimentos imobiliários; instalação, manutenção e restauração 

de móveis; pintura, instalação, limpeza, manutenção e reparação 

de máquinas, plantas e sinais; instalação e reparação de eleva-

dores; aluguer de equipamentos de construção; reparação, ins-

talação e manutenção de instrumentos e aparelhos electrónicos, 

informáticos e de telecomunicações; instalação e reparação de 

hardware informático; instalação e reparação de telefones; ins-

talação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos 

para escritórios; serviços de manutenção, reparação e instalação; 

instalação, manutenção e reparação de aparelhos para a grava-

ção, transmissão ou reprodução de som ou de imagens para a 

transmissão, distribuição e difusão de informações, dados, gráfi-

cos, som, música, vídeos, animações e texto, através de sistemas 

de satélite ou redes de computadores; instalação e reparação de 

equipamento de processamento de dados, aparelhos de teleco-

municações, material para pontos de venda digitais e sinalização 

electrónica; reparação e construção submarinas; aluguer e leas-

ing de máquinas e instrumentos para exploração de minas; alu-

guer e leasing de equipamentos de estações gasolina (não para 

a reparação e manutenção de automóveis); serviços de consul-

tadoria, informações e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; todos incluídos na classe 37.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 363 Classe 38.ª

Requerente: PCCW-HKT DataCom Services Limited

Sede: 39/F., PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, 

Quarry Bay, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.
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活動：商業及工業

申請日期：2011/06/20

服務：電訊服務；提供進入電訊及連接至電腦數據庫和互

聯網的服務；電子通訊服務；互動電訊服務；資訊（網頁）、

電腦程式及數據的電訊；提供電訊連接至互聯網或數據庫的服

務；電訊入口網站服務；電腦網絡的通訊服務；提供電訊進入

全球互聯網的架構及設施；透過電腦終端機的通訊，透過光纖

網絡的通訊，透過電腦輔助傳送信息及影像，傳真發送，傳呼

服務，調制解調器出租，透過電子媒體的數據通訊服務，電話

服務；流動電話服務；電報服務；電傳服務；電報線服務；透

過電纜線的服務；收集及提供新聞稿（新聞社）；透過衛星的

通訊服務；電子郵件的服務；電訊設備的出租；電子信息的寄

送、接收及引導服務；透過電子媒體的數據編入、傳送及分

發；透過機械、電子、電話、電傳、電纜線、電腦及衛星編

入、傳送及分發信息郵件、固定影像及/或活動影像資料，如文

字、信息、音樂和影像、電報、資料及數據；以壓縮或解壓形

式及於實時或延時的音頻、視頻、固定和活動影像及數據的傳

送、廣播及接收；電子信息、會議及訂購傳送的服務；以進行

視像會議為目的之通訊服務；衛星視像會議服務；視像會議服

務；收音機及電視機的通訊服務；電腦之間的通訊服務；透過

能讓使用者於實時在電腦終端機與資訊電子板之間進行互動談

話的資訊電子板之通訊，包含固定影像和活動影像的資訊及聲

音和文字的資訊；提供用於訊息傳送的電子資訊集及信息張貼

板；提供討論區；提供電訊進入信號編碼及解編器具；電視廣

播服務；收音機及電視機節目的廣播及傳送；透過電纜的電視

廣播；音樂廣播；音樂、影片、互動節目的傳送；與上述服務

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/20

Serviços: serviços de telecomunicações; fornecimento de 

acessos e ligações de telecomunicações a bases de dados in-

formáticas e à Internet; serviços de comunicações electrónicas; 

serviços de telecomunicações interativas; telecomunicações de 

informação (páginas web), programas e dados de computador; 

fornecimento de ligações de telecomunicações à Internet ou a 

bases de dados; serviços de portal de telecomunicações; serviços 

de comunicação de rede informática; fornecimento de acesso 

de telecomunicações a serviços e estruturas da World Wide 

Web; comunicação por terminais de computador, comunicação 

por redes de fibra óptica, transmissão de mensagens e imagens 

assistidas por computador, transmissão por fax, envio de mensa-

gens, serviços de paging, aluguer de modems, serviços de comu-

nicação de dados por meios electrónicos; serviços de telefone; 

serviços telefónicos móveis; serviços telegráficos; serviços de 

telex; serviços de linha telegráfica; recolha e fornecimento de 

comunicados de imprensa (agências noticiosas); serviços de co-

municação via satélite; serviços de correio electrónico; aluguer 

de equipamentos de telecomunicações; serviços de envio, rece-

bimento e encaminhamento de mensagens electrónicas; compi-

lação, transmissão e distribuição de dados por via electrónica; 

compilação, transmissão e distribuição de mensagens de correio, 

informações de imagens fixas e/ou animadas, tais como carac-

teres, mensagens, música e imagens, telegramas, informações 

e dados através de meios mecânicos, electrónicos, telefónicos, 

de telex, por cabo, por computador e por satélite; transmissão, 

difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e em movi-

mento e dados, em formato comprimido ou não comprimido, e 

em tempo real ou diferido; serviços electrónicos de mensagens, 

de conferência e de transmissão de encomendas; serviços de 

comunicação para fins de videoconferência; serviços de vídeo 

conferência via satélite; serviços de videoconferência; serviços 

de comunicação de rádio e televisão; serviços de comunicação 

entre computadores; comunicação por boletins de informações 

electrónicos permitindo aos utilizadores efectuar uma conversa 

interactiva em tempo real entre um terminal de computador e 

um boletim electrónico contendo informações de imagens fixas 

e de imagens animadas e informações de voz, tais como carac-

teres; fornecimento de boletins de informações electrónicos 

e de painéis de afixação de mensagens para a transmissão de 

mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; fornecimento 

de acesso de telecomunicações a aparelhos de codificação e de 

descodificação de sinal; serviços de difusão televisiva; difusão e 

transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão televi-

siva por cabo; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electróni-

cos; elaboração de relatórios em relação aos serviços anteriores; 

fornecimento de instalações de telecomunicações para discus-
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有關的報告書之準備；為互動討論及談話提供電訊設施；透過

預付電話卡提供的電訊服務；與信用卡許可有關的電話服務；

提供進入互聯網的數碼音樂網站；提供電訊進入互聯網的MP3

網站；透過電訊發送數碼音樂；電話號碼簿的電腦化查詢；與

線上購買及一般零售服務有關的資料傳送；自選影像的傳送服

務；提供網絡電話及端對端通訊；提供進入高速區域網絡及一

資訊的全球資訊網絡；電傳文章的服務；新聞社資訊及新聞社

服務；新聞傳送；提供透過衛星的電視及無線電廣播設施；透

過衛星傳送及/或接收的地面站操作（固定或可移動）；透過衛

星、互聯網或其他電子媒體傳送的電視節目廣播；連續傳送；

互聯網的音頻及視頻數據的連續傳送服務；透過全球電腦網絡

連續傳送音頻內容及材料；以完整的影片、部份影片及影片摘

錄、電視節目、錄像、音樂錄像及音樂形式傳送可下載視頻及

影音內容；視像及互動遊戲的傳送；透過網絡傳播檔案（網

播）及於網絡上發佈音像檔案（播客）服務；透過互聯網提供

討論區、聊天室、在線網誌；網絡信息服務；自選影像的傳送

服務；進入一電腦數據庫的時間租賃；提供進入一全球資訊網

絡的電腦數據庫，以搜尋及收集資訊、數據、網站及可在電腦

取得的資源；為處理及/或瀏覽而提供透過資訊網絡進入包含電

子出版物及數據的電腦數據庫；提供透過電腦進入包含電子出

版物、電子資訊集、數據庫及可進入的資訊的遠程電腦；聊天

室開發（聊天室服務）；所有用於透過衛星系統或陸地資訊網

絡、電腦硬件、電腦軟件、資訊科技、電訊設備、電子儀器及

器具及互聯網傳送、分發及傳播資料、數據、圖像、聲音、音

樂、錄像、動畫片及文章的數據處理設備、錄製、傳送或重放

sões e conversações interactivas; serviços de telecomunicações 

prestados por meio de cartões telefónicos pré-pagos; serviços 

telefónicos relacionados com a autorização de cartões de crédi-

to; fornecimento de acesso a websites de música digital na In-

ternet; fornecimento de acesso de telecomunicações a websites 

de MP3 (Moving Picture Experts Group-1 Audio Layer 3) na 

Internet; distribuição de música digital através de telecomunica-

ções; consulta informatizada de listas telefónicas; transmissão de 

informações relacionadas com serviços de compras e de venda 

a retalho em geral on-line; serviços de transmissão de video-

-on-demand; fornecimento de protocolos de Voz sobre Internet 

(VoIP), de comunicações peer-to-peer; fornecimento de acesso a 

alta velocidade a redes locais e a uma rede informática mundial 

de informação; serviços de teletexto; serviços de informações de 

agências noticiosas e de agência de notícias; transmissão de no-

tícias; fornecimento de instalações de difusão de televisão e de 

rádio via satélite; operação de estações terrestres de transmis-

são e/ou recepção via satélite (fixas ou transportáveis); difusão 

de programas de televisão transmitidos por satélites, Internet ou 

por outros meios electrónicos; transmissões contínuas;  serviços 

de transmissões contínuas  de dados áudio e vídeo na Internet; 

transmissões contínuas de conteúdos e de materiais de áudio 

através de uma rede mundial de computadores; transmissão de 

conteúdos audiovisuais descarregáveis sob a forma de filmes 

completos, partes de filmes e excertos de filmes, programas de 

televisão, vídeos, vídeos de música e música; transmissão de jo-

gos de vídeo e interactivos; serviços de difusão de ficheiros pela 

Web («webcasts») e de publicação de ficheiros de áudio na Web 

(«podcasts»); fornecimento de fóruns, salas de chat, blogs on-

-line através da Internet; serviços de mensagens web; serviços de 

transmissão de vídeo-on-demand; leasing de tempo de acesso 

a uma base de dados de computador; fornecimento de acesso a 

uma base de dados de computador na rede mundial informática 

para pesquisa e recolha de informações, dados, websites e re-

cursos disponíveis em redes de computadores; fornecimento de 

acesso a uma base de dados informática contendo publicações 

electrónicas e dados, através de redes informáticas, para trata-

mento e/ou visualização; fornecimento de acesso a computado-

res remotos contendo edições electrónicas, boletins electrónicos 

de informações, bases de dados e informações acessíveis através 

de computador; exploração de salas de conversação (serviços de 

salas de conversação); consultadoria na área de equipamento de 

processamento de dados, aparelhos para gravação, transmissão 

ou reprodução de som ou imagens, tudo para a transmissão, dis-

tribuição e difusão de informações, dados, gráficos, som, música, 

vídeos, animação e texto, através de sistemas de satélite ou redes 

informáticas terrestres, hardware de computador, software de 

computador, tecnologia da informação, aparelhos de telecomu-

nicações, aparelhos e instrumentos electrónicos e da Internet; 

operação de motores de pesquisa; serviços de consultadoria, 
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聲音或影像用器具範疇的諮詢；搜尋引擎操作；與上述服務有

關的諮詢、資訊及顧問服務，全屬第38類。

商標構成：

商標編號：N/57364 類別： 39

申請人：數據資訊服務有限公司

場所：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心39樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/20

服務：與運輸有關的物流管理性質的運輸服務；汽車出租

服務；汽車停泊服務；遊艇及/或船隻的旅行；旅行社服務；關

於旅行的預訂及資訊服務；旅行的票務代理服務；所有透過電

腦數據庫或互聯網在線提供旅行的組織及有關的資訊；透過互

聯網或透過電訊網絡提供與旅行及旅遊有關的資訊；貨物及旅

客的運送；商品包裝和貯藏；提供公路及關於交通的資訊，司

機服務；貨物的裝貨及卸貨；貨運經紀服務；搬遷服務；船艦

及/或船隻的出租、租用、出售、購買及/或租賃經紀；擱淺船

艦及/或船隻的營救及拖曳；導航；煤氣的分配及供應；電力

的供應及分配；暖氣的分配及供應；水的分配及供應；拋錨停

泊設施的服務；倉庫出租；飛行區的提供；提供公路通行稅服

務；輪椅的出租及/或租賃；停車場車位的管理；飛機的出租

及/或租賃；貨櫃的出租及/或租賃；自行車的出租及/或租賃；汽

車的出租及/或租賃；船艦及/或船隻的出租及/或租賃；人力牽

引的車輛的出租及/或租賃；機械泊車系統的出租及/或租賃；

棧板的出租及/或租賃；包裝及包裹機器的出租及/或租賃；帶

有凍櫃的冰箱出租及/或租賃；冰箱出租及/或租賃；家居剩餘

物及垃圾的收集；工業剩餘物及垃圾的收集；進出口的海關清

關服務代理（清關）；與上述服務有關的諮詢、資訊及顧問服

務；全屬第39類。

informações e assessoria relacionados com os serviços atrás re-

feridos; todos incluídos na classe 38.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 364 Classe 39.ª

Requerente: PCCW-HKT DataCom Services Limited

Sede: 39/F., PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, 

Quarry Bay, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/20

Serviços: serviços de transporte sob a forma de gestão da 

logística relacionada com o transporte; serviços de aluguer de 

automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens 

de iate e/ou de barco; serviços de agência de viagens; serviços 

de informação e de reservas de viagens; serviços de agência de 

bilhetes de viagens; organização de viagens e informação sobre 

as mesmas, tudo fornecido on-line a partir de uma base de da-

dos informática ou da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com viagens e turismo através da Internet ou atra-

vés de redes de telecomunicações; transporte de mercadorias 

e de passageiros; embalagem e armazenagem de mercadorias; 

fornecimento de informações rodoviárias e de trânsito, serviços 

de motorista; carga e descarga de mercadorias; serviços de fre-

tamento; serviços prestados por empresas de mudanças; corre-

tagem para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de 

navios e/ou barcos; salvamento e desencalhe de navios e/ou bar-

cos; pilotagem; distribuição e fornecimento de gás; distribuição 

e fornecimento de electricidade; distribuição e fornecimento 

de calor (aquecimento); distribuição e fornecimento de água; 

serviços de instalações para atracagem; aluguer de armazéns; 

fornecimento de áreas de voo; fornecimento de portagens rodo-

viárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; gestão de par-

ques de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer 

e/ou leasing de contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; 

aluguer e/ou leasing de carros; aluguer e/ou leasing de navios 

e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veículos movidos pelo 

homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento 

mecânicos; aluguer e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing 

de máquinas de embalagem ou acondicionamento; aluguer e/ou 

leasing de frigoríficos com congeladores; aluguer e/ou leasing 

de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; reco-

lha de resíduos e lixos industriais; agências de despacho para 

importação-exportação (despacho alfandegário); serviços de 

informações, assessoria e consultadoria relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 39.ª
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商標構成：

商標編號：N/57365 類別： 41

申請人：數據資訊服務有限公司

場所：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心39樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/20

服務：文章、書籍及報章（廣告文章除外）的出版；圖

解、影像及照片的出版；與電訊、電腦、電腦程式、網頁設

計、電子商務、貿易管理及廣告有關的教育、培訓及教學服

務；提供互動及非互動式的教育、消閒、指導、培訓活動及訓

練；教育課程、測驗及評定的設計；與培訓課程的設計有關的

諮詢服務；透過電子及互動數碼媒體提供娛樂；與培訓課程的

設計有關的諮詢服務；透過電子及互動數碼媒體提供娛樂；透

過互聯網提供電子遊戲的服務；提供與教育、培訓、娛樂、消

閒、運動、社會和文化活動有關的資訊；提供在線電子出版物

（不可下載）；歌唱比賽的計劃、組織、展示及指導；演唱會

的計劃、組織、展示及指導；以教育或娛樂為目的之事宜及

比賽的計劃、組織、展示及指導；娛樂用票務的代理服務；

自一電腦數據庫或互聯網在線提供與娛樂及教育有關的資訊；

自互聯網提供數碼音樂（不可下載）；自MP3於互聯網網頁

提供數碼音樂（不可下載）；與用於地面電纜、衛星頻道、

互聯網、無線或有線系統及其他通訊媒體傳送的聲音、影像、

數碼音樂、電影、現場或錄製音像、視像或視聽材料之計劃、

製作及分配有關的教育及娛樂服務；音樂娛樂服務；聲音錄製

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 365 Classe 41.ª

Requerente: PCCW-HKT DataCom Services Limited

Sede: 39/F., PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, 

Quarry Bay, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/20

Serviços: publicação de textos, livros e diários (outros que não 

textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e foto-

grafias; educação, formação e instrução relacionados com servi-

ços de telecomunicações, computadores, programas de compu-

tador, design de web sites, comércio electrónico, gestão de negó-

cios e publicidade; prestação de educação, recreação, instrução, 

acções de formação e treino interactivos e não-interactivos; 

design de cursos de formação, exames e qualificações; serviços 

de consultadoria relativos à concepção de cursos de formação; 

entretenimento prestado por media electrónica e digital inte-

ractiva; serviços de jogos electrónicos fornecidos por meio da 

Internet; fornecimento de informações relativas à educação, 

formação, entretenimento, recreação, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas 

on-line (não descarregáveis); planeamento, organização, apre-

sentação e direcção de concursos de canto; planeamento, orga-

nização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de eventos e competições 

para fins educativos e de entretenimento; serviços de agência 

de bilhetes para entretenimento; informação relativa a entrete-

nimento ou educação, prestada online a partir de uma base de 

dados de computador ou da Internet; fornecimento de música 

digital (não descarregável) a partir da Internet; fornecimento de 

música digital (não descarregável) a partir de websites na In-

ternet de MP3 (Moving Picture Experts Group-1 Audio Layer 

3); serviços de entretenimento e de educação relacionados com 

planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música 

digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em directo 

ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, 

pela Internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios 

de comunicação; serviços de entretenimento musical; aluguer de 

gravações de som; preparação de programas de entretenimento 

para difusão; preparação de programas de documentários para 

difusão; preparação de programas de notícias para difusão; 

fornecimento de notícias; serviços de repórteres; informações 

relativas a eventos desportivos ou culturais, actualidades e notí-

cias de última hora fornecidas por transmissão de televisão via 
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品出租；籌備廣播用的娛樂節目；籌備廣播用的記錄片節目；

籌備廣播用的新聞節目；提供新聞；新聞採訪報導服務；透過

衛星電視、互聯網或其他電子媒體的傳送提供與體育或文化項

目、現時及最新新聞有關的資訊；電視、無線電廣播及電影的

製作；透過衛星電視表演；透過衛星的電視系列；透過衛星的

電視節目；提供以娛樂為宗旨的資料、數據、圖像、聲音、音

樂、錄像、動畫片及文章；遊戲服務；提供俱樂部、體育及體

操館用設施；樂隊表演；於俱樂部、的士高、時裝表演及夜總

會的娛樂服務；與娛樂、教育及文化服務有關的俱樂部服務；

組織文化及體育服務；討論會、常會、專業會議、研討會及培

訓活動的計劃、指導及提供；展覽會、時裝表演、教育表演、

表演及文化表演的組織及舉行；藝術品展覽會及陳列廊的服

務；與美術作品的租賃有關的藝術品陳列廊服務；教育服務；

與職業健康及安全、環保有關的培訓服務；提供關於雪茄煙的

課程、試酒的課程；娛樂服務；提供關於調查材料及其代理的

教育資訊；研討會的舉行、組織、計劃及管理；動物訓練；植

物展覽；公園展覽；岩洞展覽；動物展覽；於傳播程式製作的

指引；與機器及設備，包括視像設備，其及使用於傳播程式製

作的操作有關的教育服務；提供視聽工作室；提供體育設施；

提供電影、表演、戲劇作品、音樂或教育培訓用設施；娛樂預

留代理；電影投影機及配件的出租及租賃；長篇電影（電影院

電影）的出租及租賃；玩具的出租及租賃；樂器的出租及租

賃；滑雪用設備的出租及租賃；潛水設備的出租及租賃；電視

器具的出租及租賃；借出書籍；檔案圖書館的服務；為影片打

字幕的服務；手語傳譯的服務；娛樂軟件的出租；透過電訊或

電腦網絡提供視像遊戲、電腦遊戲、聲音或影像、或影片；提

供在線的電腦遊戲及比賽；無線電器具的出租及租賃；唱片及

預錄磁帶的出租；預先錄製視像帶的出租；照片底片的出租及

satélite, Internet ou por outros meios electrónicos; produção de 

televisão, rádio e cinema; espectáculos televisivos por satélite; 

séries televisivas via satélite; programas de televisão por satélite; 

prestação de informações, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto para fins de entretenimento; serviços de jogos; 

fornecimento de instalações de clubes de lazer, desportivas e de 

ginásio; espectáculos de grupos musicais; serviços de clubes de 

entretenimento, de discotecas, de espectáculos de moda e de 

clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com entrete-

nimento, educação e serviços culturais; organização de serviços 

desportivos e culturais; planeamento, condução e prestação de 

conferências, convenções, congressos, seminários e acções de 

formação; organização e realização de exposições, desfiles de 

moda, espectáculos educativos e espectáculos e apresentações 

culturais; serviços de exposições e galeria de arte; serviços de 

galeria relacionados com leasing de belas-artes; serviços de 

educação; serviços de formação relacionados com a saúde e a 

segurança no trabalho, conservação ambiental; fornecimento de 

aulas sobre charutos, aulas de degustação de vinhos; serviços de 

entretenimento; fornecimento de informações didácticas sobre 

materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; realização, 

organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento 

de animais; exibição de plantas; exposição de jardins; exposi-

ção de cavernas; exibição de animais; direcção da produção de 

programas de difusão; serviços de instrução relacionados com 

o funcionamento de máquinas e equipamentos, incluindo equi-

pamentos de audiovisual, usados para a produção de programas 

de difusão; fornecimento de estúdios de áudio e de imagem; for-

necimento de instalações desportivas; fornecimento de instala-

ções para filmes, espectáculos, peças de teatro, formação musical 

ou educativa; agências de reserva de entretenimento; aluguer e 

leasing de projectores de cinema e acessórios; aluguer e leasing 

de filmes de longa-metragem (cine-metragens); aluguer e leas-

ing de brinquedos; aluguer e leasing de instrumentos musicais; 

aluguer e leasing de equipamentos de esqui; aluguer e leasing de 

equipamentos de mergulho; aluguer e leasing de aparelhos de 

televisão; empréstimo de livros; serviços de arquivo de bibliote-

ca; serviços de legendagem; serviços de interpretação de lingua-

gem gestual; aluguer de software de entretenimento; forneci-

mento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou imagens, 

ou filmes através de redes de telecomunicações ou de compu-

tadores; fornecimento de jogos de computador e concursos on-

-line; aluguer e leasing de aparelhos de rádio; aluguer de discos 

e fitas magnéticas pré-gravadas; aluguer de fitas de vídeo pré-

-gravadas; aluguer e leasing de negativos fotográficos; aluguer e 

leasing de positivos fotográficos; aluguer e leasing de máquinas 

e instrumentos para uso em parques de diversões e parques 

recreativos; aluguer e leasing de máquinas de jogo; emprésti-

mo de equipamento de jogo; empréstimo de equipamentos de 

jogo de arcada; empréstimo de fotografias; fotografia; serviços 
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租賃；照片正片的出租及租賃；使用於遊樂場及消閒區域的機

器及工具的出租及租賃；無線電器具的出租及租賃；碟及預錄

磁帶的出租及租賃；預錄視像帶的出租；遊戲機的出租及租

賃；借出遊戲設備；借出遊戲中心設備；借出照片；攝影；在

線影視娛樂服務；提供視聽內容，提供在線資訊；提供在線的

互動資源（娛樂服務）及有關影片題材、電視節目、錄影、音

樂錄影及音樂的收看指南；照相機的出租及租賃；釣魚機器及

工具的出租及租賃；翻譯；口譯；與上述服務有關的諮詢、資

訊及顧問服務；全屬第41類。

商標構成：

商標編號：N/57366 類別： 42

申請人：數據資訊服務有限公司

場所：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心39樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/20

服務：與建立資訊索引有關的電腦服務，電腦網絡的網站

及資源；電腦編程；電腦整合服務；設計、繪圖及受託書寫，

全為於互聯網的網頁匯編；網站的設立及保養；為他人的網站

管理；電腦軟件及電腦程序的設置、保養及修理，電腦軟件的

更新，與電腦數據的恢復有關的電腦服務，電腦軟件的設計；

與電訊系統及設備有關的設計及工程設計服務；電腦、電訊、

電動及電子器具及設備的測試；電腦系統分析；電腦數據庫的

開發；電腦、電腦設備、電腦軟件及電腦數據的出租及租賃；

與於互聯網提供家中購物服務有關的電腦服務；電腦及電子信

號的編碼及解碼；計算機硬件設計與開發；電腦數據庫及電子

紀錄格式的設計； 電腦及軟件的維護及支援服務；用於電訊、

網絡電話語音的應用、數據及即時信息傳送的電腦軟件及硬件

de entretenimento de vídeo online; fornecimento de conteúdo 

audiovisual, fornecimento de informações on-line; fornecimento 

de recursos interactivos on-line (serviços de entretenimento) e 

guias de programação sobre os temas de filmes, programas de 

televisão, vídeos, vídeos musicais e música; aluguer e leasing de 

câmaras; aluguer e leasing de máquinas e implementos de pesca; 

tradução; interpretação; serviços de consultadoria, informações 

e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos 

incluídos na classe 41.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 366 Classe 42.ª

Requerente: PCCW-HKT DataCom Services Limited

Sede: 39/F., PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, 

Quarry Bay, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/20

Serviços: serviços informáticos relacionados com a criação 

de índices de informação, sites e recursos em redes de compu-

tadores; programação de computadores; serviços de integração 

de computadores; design, desenho e escrita comissionada, todos 

para a compilação de páginas web na Internet; criação e ma-

nutenção de websites; hospedagem de websites de terceiros; 

instalação, manutenção e reparação de software de computador 

e programas de computador, actualização de software de com-

putador, serviços de informática em matéria de recuperação de 

dados informáticos, design de software de computador; serviços 

de design e design de engenharia relacionados com sistemas 

e aparelhos de telecomunicações; testes de aparelhos e instru-

mentos de computação, de telecomunicações, eléctricos e elec-

trónicos; análise de sistemas de informática; desenvolvimento de 

bases de dados informáticas; aluguer e leasing de computadores, 

aparelhos de informática, software de computador e dados de 

computador; serviços de computador relacionados com serviços 

de home shopping fornecidos a partir da Internet; codificação 

e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; design e 

desenvolvimento de hardware de computador; design de bases 

de dados de computadores e de formatos de registo electrónico; 

serviços de manutenção e suporte de computadores e de soft-

ware; serviços de design de software e hardware de computa-

dores para uso em telecomunicações e aplicações de protocolos 

de Voz sobre Internet (VoIP), transmissão de dados e de men-

sagens instantâneas; fornimento de uso temporário on-line de 

software de computadores, não descarregável que permite aos 

assinantes utilizar os serviços de comunicação VOIP; forneci-
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設計服務；提供允許使用者使用網絡電話語音服務的不可下載

在線電腦軟件的暫時使用；提供用於他人下載，而允許使用者

使用網絡電話語音服務的在線軟件；用於預留衛星能力的以網

絡為基礎的在線系統及用於衛星傳送設備自動化遙遠控制的電

腦軟件及硬件的設計；技術諮詢及顧問服務；用於透過衛星系

統或電腦網絡傳送、分發及傳播資訊、數據、圖像、聲音、音

樂、錄像、動畫片及文章的錄製、傳送或重放聲音或影像用器

具的監督；數據處理設備、電腦硬件、電訊器具、數子銷售點

材料及電子信號的監督；提供視聽內容，提供在線資訊；提供

在線互動資源（娛樂服務）及影片題材、電視節目、錄影、音

樂錄影及音樂的收看指南；氣象資訊；建築學；繪製地籍圖；

地質勘探、研究及檢查；藥物、化妝品及食品的測試、分流及

研究；樓宇建築及城市規劃的研究；防污染的測試及研究；電

力研究及測試；土木工程的測試及研究；農業、畜牧業及海洋

產品工業的測試、查驗及研究；量度設備及工具的出租及租

賃；固定器具的出租及租賃；超聲波診斷設備的出租及租賃；

物理及化學設備及工具的出租及租賃；與能源保護有關的諮詢

及顧問服務；能源審核；環境設計服務；環境保護及管理；於

工作中安全及健康的檢查及評估；設計及建築學服務；樓房、

辦公室及分層住宅單位的內部設計；與上述服務有關的諮詢、

資訊及顧問服務；全屬第42類。

商標構成：

商標編號：N/57367 類別： 35

申請人：Sheraton International, Inc

場所：1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

國籍：美國

活動：商業

申請日期：2011/06/20

mento de software on-line para descarregamento por terceiros 

permitindo aos assinantes utilizar os serviços de comunicação 

VOIP; design de software e hardware de computadores para uso 

em sistemas on-line baseados na web para reserva de capacida-

de de satélite e para o controlo remoto automatizado de equi-

pamentos de transmissão via satélite; serviços de consultadoria 

e assessoria técnica; monitorização de aparelhos para gravação, 

transmissão ou reprodução de som ou imagens para a trans-

missão, distribuição e difusão de informações, dados, gráficos , 

som, música, vídeos, animação e texto, através de sistemas de 

satélite ou de redes de computadores; monitorização de equipa-

mentos de processamento de dados, hardware de computador, 

aparelhos de telecomunicações, material para pontos de venda 

digitais e sinalização electrónica; fornecimento de conteúdos 

audiovisuais, fornecimento de informações on-line; fornecimen-

to de recursos interactivos on-line (serviços de entretenimento) 

e guias de programação sobre os temas de filmes, programas de 

televisão, vídeos, vídeos de música e música; informações meteo-

rológicas; arquitectura; levantamentos topográficos; vistorias 

geológicas, pesquisa e prospecção; testes, triagem e pesquisas de 

produtos farmacêuticos, de cosméticos e de alimentos; pesquisa 

de construção civil e planeamento urbano; testes e pesquisas 

para a prevenção da poluição; testes e investigação sobre elec-

tricidade; testes e investigação sobre engenharia civil; ensaios, 

inspecção e pesquisa nas áreas da agricultura, pecuária e indús-

trias de produtos marinhos; aluguer e leasing de aparelhos e 

instrumentos de medição; aluguer e leasing de equipamentos de 

fixação; aluguer e leasing de equipamentos de diagnóstico de ul-

tra-sons; aluguer e leasing de aparelhos e instrumentos de física 

ou química; serviços de consultadoria e assessoria relacionados 

com a conservação de energia; auditorias sobre energia; serviços 

de design ambiental; conservação e gestão ambiental; testes e 

avaliação da saúde e segurança no trabalho; serviços de arqui-

tectura e design; design de interiores de edifícios, escritórios e 

apartamentos; serviços de consultadoria, informação e assesso-

ria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos 

na classe 42.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 367 Classe 35.ª

Requerente: Sheraton International, Inc

Sede: 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

Nacionalidade: Americana

Actividade: comercial

Data do pedido: 2011/06/20
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服務：廣告；貿易管理；實業管理；辦公事務；貿易服

務，如透過提供忠誠計劃，酒店和渡假村、餐廳和酒吧、不動

產及不動產物業、包括公寓和分層單位的經營及管理，透過激

勵獎賞計劃來推廣酒店和渡假村服務及假日服務；跟進及控制

供會員的激勵獎金計劃。

商標構成：

商標編號：N/57368 類別： 36

申請人：Sheraton International, Inc

場所：1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

國籍：美國

活動：商業

申請日期：2011/06/20

服務：保險；財務貿易；貨幣貿易；不動產貿易；不動產

貿易，如經紀，土地及不動產的獲得，不動產的公平分配，如

物業、公寓及分層單位佔有權的管理及安排；不動產投資，不

動產管理，定期的住房權利，不動產及物業出租，包括公寓和

分層單位。

商標構成：

商標編號：N/57369 類別： 39

申請人：Sheraton International, Inc

場所：1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

國籍：美國

活動：商業

申請日期：2011/06/20

服務：運輸；貨物打包及倉儲保管；旅行安排；旅遊預約

Serviços: publicidade; gestão de negócios; administração co-

mercial; funções de escritório; serviços de negócios, nomeada-

mente através da oferta de programa de fidelidade, operação e 

gestão de hóteis e resorts, restaurantes e bares, imóveis e bens 

imóveis, inclusive e condomínios e apartamentos, promoção de 

hóteis, resorts e de serviços de férias através de um programa 

de incentivo por recompensas; rastreamento e monitorização do 

programa de incentivo com prémios para os membros.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 368 Classe 36.ª

Requerente: Sheraton International, Inc

Sede: 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

Nacionalidade: Americana

Actividade: comercial

Data do pedido: 2011/06/20

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários; 

negócios imobiliários; negócios imobiliários, nomeadamente de 

corretagem, aquisição de imóveis e de terrenos, comproprieda-

de de imóveis, nomeadamente gestão e organização da titulari-

dade de propriedades, condomínios, apartamentos; investimento 

imobiliário, gestão imobiliária, direitos de habitação periódica, 

aluguer de imóveis e propriedades, incluindo condomínios e 

apartamentos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 369 Classe 39.ª

Requerente: Sheraton International, Inc

Sede: 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

Nacionalidade: Americana

Actividade: comercial

Data do pedido: 2011/06/20

Serviços: transporte; empacotamento e armazenamento de 

mercadorias; organização de viagens; serviços de reserva de 
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服務；旅客及貨物的運輸；組織旅行的服務代理；為遊客

安排遊覽及組織旅行團；提供關於旅行的資訊。

商標構成：

商標編號：N/57370 類別： 41

申請人：Sheraton International, Inc

場所：1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

國籍：美國

活動：商業

申請日期：2011/06/20

服務：休閒設施，休閒服務，教育服務，娛樂；提供娛樂

設施；組織娛樂、文化、藝術及教育事宜；俱樂部服務（包括

娛樂、消閒、健康、運動及教育）；提供卡拉OK服務；的士

高舞廳服務；提供遊戲廳服務；夜總會；賭場服務；田徑運動

俱樂部。

商標構成：

商標編號：N/57371 類別： 43

申請人：Sheraton International, Inc

場所：1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

國籍：美國

活動：商業

申請日期：2011/06/20

服務：臨時住宿；酒店服務，汽車酒店服務，汽車旅館

及渡假酒店服務；事宜指導及提供會議和事宜用設施；餐

廳、酒吧、休閒室、雞尾酒廊、咖啡廳及雞尾酒服務；提供

viagens; transporte de passageiros e mercadorias; serviços de 

agência para a organização de viagens; organização de excur-

sões para turistas e organização de tours; fornecimento de infor-

mações sobre viagens.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 370 Classe 41.ª

Requerente: Sheraton International, Inc

Sede: 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

Nacionalidade: Americana

Actividade: comercial

Data do pedido: 2011/06/20

Serviços: instalações de lazer, serviços de lazer, serviços de 

educação, entretenimento; oferta de instalações para entrete-

nimento; organização de eventos de entretenimento, culturais, 

artísticos e educacionais; serviços de clube (incluindo entrete-

nimento, lazer, saúde, desporto e educação); provisão de servi-

ços de karaoke; serviços de discoteca; prestação de serviços de 

salões de jogos; clube nocturno; serviços de casino; serviços de 

clube de atletismo.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 371 Classe 43.ª

Requerente: Sheraton International, Inc

Sede: 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

Nacionalidade: Americana

Actividade: comercial

Data do pedido: 2011/06/20

Serviços: acomodação temporária; serviços de hotel, motel, 

motor-inn e pousadas; realização de eventos e provisão de ins-

talações para reuniões e eventos; serviços de restaurante, bar, 

salas de estar públicas («lounges»), salas de cocktail, cafés e 

cocktails; serviços de fornecimento de comidas e bebidas; servi-

ços de porteiro para hotéis; oferta de instalações para reuniões 
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食品和飲料服務；酒店門房服務；為會議及宴會提供設施；

為討論會及展覽會提供設施；酒店及渡假酒店、餐廳及酒吧

的營運；全屬第43類。

商標構成：

商標編號：N/57372 類別： 44

申請人：Sheraton International, Inc

場所：1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

國籍：美國

活動：商業

申請日期：2011/06/20

服務：醫療服務；獸醫服務；人類用衛生和美容護理；動

物用衛生和美容護理；農業、園藝及林業服務；水療按摩及水

療按摩服務；美容院服務，理髮店，面部、皮膚及指甲護理服

務，治療按摩服務。

商標構成：

商標編號：N/57373 類別： 45

申請人：Sheraton International, Inc

場所：1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

國籍：美國

活動：商業

申請日期：2011/06/20

服務：保護產業及個人的保安服務；由他人提供的為滿足

個人需要的私人和社會服務；社會事宜的個人化及特別服務；

個人化接待服務，個人化接待的資訊服務；透過申請要求為第

e funções; oferta de instalações para conferências e exibições; 

exploração de hotéis e pousadas, restaurantes e bares; tudo in-

cluído na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 372 Classe 44.ª

Requerente: Sheraton International, Inc

Sede: 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

Nacionalidade: Americana

Actividade: comercial

Data do pedido: 2011/06/20

Serviços: serviços médicos; serviços veterinários; tratamentos 

higiénicos e de beleza para humanos; tratamentos higiénicos e 

de beleza para animais; serviços de agricultura, horticultura e 

sivicultura; SPA e seviços de SPA, serviços de salão e de beleza, 

cabeleireiro, serviços de tratamento facial, pele e unhas, serviços 

de massagens terapêuticas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 373 Classe 45.ª

Requerente: Sheraton International, Inc

Sede: 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

Nacionalidade: Americana

Actividade: comercial

Data do pedido: 2011/06/20

Serviços: serviços de segurança para a protecção e segurança 

de propriedade e indivíduos; prestação de serviços pessoais e 

sociais para as necessidades individuais; serviços personalizados 

e específicos de eventos sociais; serviços de recepção personali-

zada, serviços informativos de recepção personalizada; serviços 

de recepção personalizada para terceiros através de requisição 

de pedidos pessoais; organização de casamentos, festas e oca-

siões especiais; acompanhamento social; serviços de aluguer 

de vestuário; serviços domésticos; serviços de guarda de pro-
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三者的個人化接待服務；組織婚禮、慶祝會及特別事宜；社交

陪同；服裝出租服務；家居服務；產業及/或個人的守衛服務；

家庭的、幼兒的及寵物的護理服務；提供與上述提及服務有關

的資訊、顧問及諮詢服務。

商標構成：

商標編號：N/57433 類別： 14

申請人：SANEI-INTERNATIONAL CO., LTD.

場所：2-21-1, Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/23

產品：貴重金屬；黃金及其合金；銀及其合金；鉑及其合

金；貴重金屬製首飾盒；貴重金屬製粉盒；飾物（珠寶）；珠

寶；人造珠寶；小飾物（珠寶）；耳環，袖口鈕；貴重金屬製

釦子；貴重金屬製徽章；珠寶腳鍊；裝飾別針；領帶夾；領帶

別針；項鍊（珠寶）；手鐲（珠寶）；吊墜（珠寶）；珠寶胸

針；獎牌；指環（珠寶）；大徽章（珠寶）；寶石；半寶石；

寶石；鑽石（珠寶）；鐘錶；手錶；鑰匙圈（小飾物或小袋

子）。

商標構成：

商標編號：N/57434 類別： 18

申請人：SANEI-INTERNATIONAL CO., LTD.

場所：2-21-1, Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/23

產品：寵物服裝；袋，尤指手提箱，夾子，公文包，皮革

購物袋，紡織材料購物袋，掛肩袋，旅行袋，健身袋，多用途

運動袋，沙灘袋，學生文件夾，帶輪購物袋，帶輪旅行袋，過

priedade e/ou individual; serviços de caseiros, de infantários e 

de cuidados de animais de estimação; serviços de provisão de 

informação, aconselhamento e consultoria relativos aos serviços 

supra referidos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 433 Classe 14.ª

Requerente: SANEI-INTERNATIONAL CO., LTD.

Sede: 2-21-1, Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/23

Produtos: metais preciosos; ouro e as suas ligas; prata e as 

suas ligas; platina e as suas ligas; guarda-jóias em metais precio-

sos; caixas para pó-de-arroz em metais preciosos; ornamentos 

(joalharia); joalharia; joalharia de fantasia ; berloques (joalharia); 

brincos; botões de punho; fivelas em metais preciosos; insígnias 

em metais preciosos; correntes de joalharia para os tornozelos; 

alfinetes de adereço; molas de gravata; alfinetes de gravata; 

colares (joalharia); pulseiras (joalharia); pendentes (joalharia); 

broches de joalharia; medalhas; anéis (joalharia); medalhões 

(joalharia); pedras preciosas; pedras semipreciosas; gemas; 

diamantes (joalharia); relógios; relógios de pulso; argolas para 

chaves (berloques ou bolsas pequenas).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 434 Classe 18.ª

Requerente: SANEI-INTERNATIONAL CO., LTD.

Sede: 2-21-1, Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/23

Produtos: vestuário para animais domésticos; sacos, nomea-

damente malas de mão, pastas,  porta-documentos, sacos para 

compras em couro, sacos para compras em matérias têxteis, 

sacos à tiracolo, sacos de viagem, sacos de ginásio, sacos de des-

porto multiusos, sacos de praia, pastas para estudantes, sacos de 

compras com rodinhas, sacos de viagem com rodinhas, sacos de 
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夜袋，背包，小旅行箱和夾子；非貴重金屬製口袋錢包；非

貴重金屬製零錢包；拉繩袋；空的梳妝盒；雨傘和陽傘（陽

傘）；非貴重金屬製鑰匙包；毛皮。

商標構成：

商標編號：N/57435 類別： 25

申請人：SANEI-INTERNATIONAL CO., LTD.

場所：2-21-1, Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/23

產品：大衣外套，長外套，風雨衣，西服，連衣裙，夾

克，背心和背心，針織上衣，褲子，裙子，牛仔褲，毛皮大

衣，毛皮背心，皮革大衣，皮革夾克，皮褲，皮革西服，皮革

工作服，校服，晚禮裙和禮服大衣，尤指小晚禮服；襯衣，

套頭衫，針織大衣，西裝襯衫，女罩衫，運動衫，馬球恤和T

恤；內衣，尤指室內襯衫，短褲，短內褲，緊身胸衣，胸罩，

腰帶，襯裙和上衣；睡服，尤指睡衣，睡裙，女式晨衣和浴

袍；泳服，尤指泳褲，泳衣和泳帽；領帶，領巾，非運動用襪

子，襪子，披肩，頭巾，圍巾，頸巾，毛皮披肩，耳罩和手

套；帽具，尤指有邊帽和鴨舌帽，睡帽；鬆緊帶，襪帶，吊帶

（吊帶），腰封和服裝腰帶；鞋；靴子；運動鞋；涼鞋及沙灘

涼鞋；拖鞋；跳舞鞋；鞋跟。

商標構成：

商標編號：N/57436 類別： 14

申請人：SANEI-INTERNATIONAL CO., LTD.

場所：2-21-1, Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

fim-de-semana, mochilas, maletas de viagem e pastas; carteiras 

de bolso não de metais preciosos; porta-moedas não em metais 

preciosos; bolsas de apertar com cordões; estojos de toilete 

vendidos vazios; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol (guarda-

-sóis); estojos para chaves não de metais preciosos; peles.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 435 Classe 25.ª

Requerente: SANEI-INTERNATIONAL CO., LTD.

Sede: 2-21-1, Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/23

Produtos: sobretudos, casacões, gabardinas, fatos, vestidos, 

jaquetas, coletes e coletes, camisolas de malha, calças, saias, cal-

ças de ganga, casacos de pele, coletes de pele, casacos de couro, 

jaquetas de couro, calças de couro, fatos de couro, fatos-macaco 

de couro, uniformes escolares, vestidos de noite e casacos de 

cerimónia, nomeadamente jaquetas de smoking; camisolões, 

pulôveres, casacos de malha, camisas para fatos, blusas, camisas 

de desporto, pólos e t-shirts (tee shirts); roupa interior, nomea-

damente camisas interior, calções, cuecas sem perna, espartilhos, 

sutiãs, cintas, anáguas e camisolas; roupa de noite, nomeada-

mente pijamas, vestidos de noite, negligés e roupões de banho; 

roupa de banho, nomeadamente calças de natação, fatos de 

natação e toucas de natação; gravatas, laços de pescoço, meias 

não para desporto, peúgas, xailes, bandanas, cachecóis, lenços 

de pescoço, estolas de pele, tapa-orelhas e luvas; chapelaria, 

nomeadamente chapéus e bonés, toucas de dormir; ligas, ligas 

para peúgas, suspensórios (suspensórios), faixas para a cintura e 

cintos para roupa; sapatos; botas; ténis; sandálias e sandálias de 

praia; chinelos; «pumps»; saltos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 436 Classe 14.ª

Requerente: SANEI-INTERNATIONAL CO., LTD.

Sede: 2-21-1, Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial
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申請日期：2011/06/23

產品：貴重金屬；黃金及其合金；銀及其合金；鉑及其合

金；貴重金屬製首飾盒；貴重金屬製粉盒；飾物（珠寶）；珠

寶；人造珠寶；小飾物（珠寶）；耳環，袖口鈕；貴重金屬製

釦子；貴重金屬製徽章；珠寶腳鍊；裝飾別針；領帶夾；領帶

別針；項鍊（珠寶）；手鐲（珠寶）；吊墜（珠寶）；珠寶胸

針；獎牌；指環（珠寶）；大徽章（珠寶）；寶石；半寶石；

寶石；鑽石（珠寶）；鐘錶；手錶；鑰匙圈（小飾物或小袋

子）。

商標構成：

商標編號：N/57437 類別： 18

申請人：SANEI-INTERNATIONAL CO., LTD.

場所：2-21-1, Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/23

產品：寵物服裝；袋，尤指手提箱，夾子，公文包，皮革

購物袋，紡織材料購物袋，掛肩袋，旅行袋，健身袋，多用途

運動袋，沙灘袋，學生文件夾，帶輪購物袋，帶輪旅行袋，過

夜袋，背包，小旅行箱和夾子；非貴重金屬製口袋錢包；非

貴重金屬製零錢包；拉繩袋；空的梳妝盒；雨傘和陽傘（陽

傘）；非貴重金屬製鑰匙包；毛皮。

商標構成：

商標編號：N/57438 類別： 25

申請人：SANEI-INTERNATIONAL CO., LTD.

場所：2-21-1, Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

Data do pedido: 2011/06/23

Produtos: metais preciosos; ouro e as suas ligas; prata e as 

suas ligas; platina e as suas ligas; guarda-jóias em metais precio-

sos; caixas para pó-de-arroz em metais preciosos; ornamentos 

(joalharia); joalharia; joalharia de fantasia ; berloques (joalharia); 

brincos; botões de punho; fivelas em metais preciosos; insígnias 

em metais preciosos; correntes de joalharia para os tornozelos; 

alfinetes de adereço; molas de gravata; alfinetes de gravata; 

colares (joalharia); pulseiras (joalharia); pendentes (joalharia); 

broches de joalharia; medalhas; anéis (joalharia); medalhões 

(joalharia); pedras preciosas; pedras semipreciosas; gemas; 

diamantes (joalharia); relógios; relógios de pulso; argolas para 

chaves (berloques ou bolsas pequenas).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 437 Classe 18.ª

Requerente: SANEI-INTERNATIONAL CO., LTD.

Sede: 2-21-1, Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/23

Produtos: vestuário para animais domésticos; sacos, nomea-

damente malas de mão, pastas, porta-documentos, sacos para 

compras em couro, sacos para compras em matérias têxteis, 

sacos à tiracolo, sacos de viagem, sacos de ginásio, sacos de des-

porto multiusos, sacos de praia, pastas para estudantes, sacos de 

compras com rodinhas, sacos de viagem com rodinhas, sacos de 

fim-de-semana, mochilas, maletas de viagem e pastas; carteiras 

de bolso não de metais preciosos; porta-moedas não em metais 

preciosos; bolsas de apertar com cordões; estojos de toilete 

vendidos vazios; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol (guarda-

-sóis); estojos para chaves não de metais preciosos; peles.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 438 Classe 25.ª

Requerente: SANEI-INTERNATIONAL CO., LTD.

Sede: 2-21-1, Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa
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活動：商業及工業

申請日期：2011/06/23

產品：大衣外套，長外套，風雨衣，西服，連衣裙，夾

克，背心和背心，針織上衣，褲子，裙子，牛仔褲，毛皮大

衣，毛皮背心，皮革大衣，皮革夾克，皮褲，皮革西服，皮革

工作服，校服，晚禮裙和禮服大衣，尤指小晚禮服；襯衣，

套頭衫，針織大衣，西裝襯衫，女罩衫，運動衫，馬球恤和T

恤；內衣，尤指室內襯衫，短褲，短內褲，緊身胸衣，胸罩，

腰帶，襯裙和上衣；睡服，尤指睡衣，睡裙，女式晨衣和浴

袍；泳服，尤指泳褲，泳衣和泳帽；領帶，領巾，非運動用襪

子，襪子，披肩，頭巾，圍巾，頸巾，毛皮披肩，耳罩和手

套；帽具，尤指有邊帽和鴨舌帽，睡帽；鬆緊帶，襪帶，吊帶

（吊帶），腰封和服裝腰帶；鞋；靴子；運動鞋；涼鞋及沙灘

涼鞋；拖鞋；跳舞鞋；鞋跟。

商標構成：

商標編號：N/57439 類別： 28

申請人：SANEI-INTERNATIONAL CO., LTD.

場所：2-21-1, Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/23

產品：用於遊樂公園的娛樂機器及設備（遊戲機中心類型

的視像遊戲機除外）；拼圖；玩具氣球；玩具模型套裝；塑料

模型玩具娃娃；塑料人物玩具；玩具；洋娃娃；紙牌遊戲；日

本彈珠機（角子機）；角子機；遊戲機器和設備；運動器材；

帶或不帶輪的高爾夫球袋；高爾夫球棒；高爾夫球手套；滑雪

板；網球，網球拍。

商標構成：

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/23

Produtos: sobretudos, casacões, gabardinas, fatos, vestidos, 

jaquetas, coletes e coletes, camisolas de malha, calças, saias, cal-

ças de ganga, casacos de pele, coletes de pele, casacos de couro, 

jaquetas de couro, calças de couro, fatos de couro, fatos-macaco 

de couro, uniformes escolares, vestidos de noite e casacos de 

cerimónia, nomeadamente jaquetas de smoking; camisolões, 

pulôveres, casacos de malha, camisas para fatos, blusas, camisas 

de desporto, pólos e t-shirts (tee shirts); roupa interior, nomea-

damente camisas interiores, calções, cuecas sem perna, espartilhos, 

sutiãs, cintas, anáguas e camisolas; roupa de noite, nomeada-

mente pijamas, vestidos de noite, negligés e roupões de banho; 

roupa de banho, nomeadamente calças de natação, fatos de 

natação e toucas de natação; gravatas, laços de pescoço, meias 

não para desporto, peúgas, xailes, bandanas, cachecóis, lenços 

de pescoço, estolas de pele, tapa-orelhas e luvas; chapelaria, 

nomeadamente chapéus e bonés, toucas de dormir; ligas, ligas 

para peúgas, suspensórios (suspensórios), faixas para a cintura e 

cintos para roupa; sapatos; botas; ténis; sandálias e sandálias de 

praia; chinelos; «pumps»; saltos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 439 Classe 28.ª

Requerente: SANEI-INTERNATIONAL CO., LTD.

Sede: 2-21-1, Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/23

Produtos: máquinas e aparelhos de entretenimento para 

uso em parques de diversões (outros além de «máquinas de 

jogos de vídeo de arcada»); quebra-cabeças; balões de brin-

car; «kit» de modelos de brinquedos; bonecos de brincar mo-

delados em plástico; brinquedos de personagens em plástico; 

brinquedos; bonecas; cartas para jogo; «pachinkos» («slot 

machines»); «slot machines»; máquinas e aparelhos de jogos; 

equipamento desportivo; sacos de golfe, com ou sem rodi-

nhas; tacos de golfe; luvas de golfe; pranchas de neve; bolas 

de ténis; raquetes de ténis.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/57554 類別： 18

申請人：Montfort Services Sdn. Bhd.

場所：Unit 1001, 10th Floor, Star House, 3 Salisbury Road, 

Kowloon, Hong Kong

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/29

產品：多用途運動袋；多用途體操袋；背包，袋子及服裝

和運動用多用途袋，小背包，設備用袋，體操袋，露營用背

包，運動用口袋，置於腰帶的袋。

商標構成：

商標編號：N/57555 類別： 25

申請人：Montfort Services Sdn. Bhd.

場所：Unit 1001, 10th Floor, Star House, 3 Salisbury Road, 

Kowloon, Hong Kong

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/29

產品：女士用運動服裝，如襯衣，吊帶襯衫，胸圍，背

心，褲子，短褲，夾克及運動用汗恤。

商標構成：

商標編號：N/57556 類別： 28

申請人：Montfort Services Sdn. Bhd.

場所：Unit 1001, 10th Floor, Star House, 3 Salisbury Road, 

Kowloon, Hong Kong

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/29

產品：健身用腳踝及手腕用重物，運動器材，如用於身體

的輔助肌肉裝置，適用於運動器材的特別袋，運動用球，啞

鈴，健身球，健身欄，健身器材，健身用重物，腿部用重物，

Marca n.º N/57 554 Classe 18.ª

Requerente: Montfort Services Sdn. Bhd.

Sede: Unit 1001, 10th Floor, Star House, 3 Salisbury Road, 

Kowloon, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/29

Produtos: sacos de desporto multiusos; sacos de ginástica 

multiusos; mochilas, sacos e sacos multiusos para vestuário e 

desporto, mochilas pequenas, sacos para equipamentos, sacos 

de ginástica, mochilas de campismo, bolsas para desporto, sacos 

para pôr à cintura.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 555 Classe 25.ª

Requerente: Montfort Services Sdn. Bhd.

Sede: Unit 1001, 10th Floor, Star House, 3 Salisbury Road, 

Kowloon, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/29

Produtos: vestuário desportivo para senhoras, nomeadamente 

camisas, camisolas de alças, sutiãs, coletes, calças, calções, jaque-

tas e «sweatshirts» para desporto.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 556 Classe 28.ª

Requerente: Montfort Services Sdn. Bhd.

Sede: Unit 1001, 10th Floor, Star House, 3 Salisbury Road, 

Kowloon, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/29

Produtos: pesos para os tornozelos e para os pulsos para exer-

cício físico, equipamentos desportivos, nomeadamente dispo-

sitivos de musculação para serem usados no corpo para apoio, 

sacos especialmente adaptados para equipamento desportivo, 
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個人健身用毯，便攜雪橇套，駕駛/賽跑手套，運動用護脛，運

動用肩膀用墊，瑜伽及健美體型用伸展板，跑步器，適用於運

動器材的特別帶輪袋，鍛煉健身腰帶，鍛煉健身手套，健身用

手套，運動用護腕，瑜伽毯。

商標構成：

商標編號：N/57591 類別： 36

申請人：Baring Private Equity Asia Group Limited

場所：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

國籍：英屬維爾京斯島

活動：商業

申請日期：2011/06/29

服務：不動產服務；出租及租賃安置；不動產的出租及租

賃；不動產估價；不動產財務，不動產投資；不動產經紀服

務；不動產代理服務；土地、道路、橋樑、電站、辦公樓、樓

宇及建築和基礎設施的不動產管理；住房代理服務；精算服

務；不動產管理及諮詢服務；租金託收；出租及或租賃管理；

辦公室（不動產）出租；公寓及住房出租；不動產估價；住宿

的租用、出租及租賃代理；住宿管理服務；不動產的財務評

估；透過互聯網提供財務資訊；銀行保險箱及簽發旅行服務

劵；資金投資；財務評估（銀行，保險，不動產）；金融及財

產管理服務；金融及保險的服務；透過電訊途徑提供金融服

務；金融的顧問及諮詢服務；電話銀行；透過電腦數據庫或互

聯網在線提供銀行服務；流動證券經紀服務，有價證券交易行

情的服務；股票及債券經紀，金融分析，金融資訊的提供；信

用卡服務、借款卡服務、循環增值卡服務及支票保證服務；儲

bolas para desporto, halteres, bolas de exercício físico, barras 

de exercício físico, equipamento de exercício físico, pesos para 

exercício físico, pesos para as pernas, tapetes para exercício fí-

sico pessoal, porta-esquis portáteis, luvas de condução/corrida, 

caneleiras para uso desportivo, enchumaços para os ombros 

para uso desportivo, bandas de alongamento para fins de ioga 

e da boa forma física, tapetes rolantes, sacos com rodas espe-

cialmente adaptados para equipamento desportivo, cintos para 

culturismo, luvas para culturismo, luvas para exercícios físicos, 

protectores de pulsos para uso desportivo, tapetes de yoga.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 591 Classe 36.ª

Requerente: Baring Private Equity Asia Group Limited

Sede: P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

Nacionalidade: Ilhas Virgens Britânicas

Actividade: comercial

Data do pedido: 2011/06/29

Serviços: serviços imobiliários; colocação de aluguer e ar-

rendamentos; alugueres e locação de bens imóveis; avaliação 

imobiliária; financiamento imobiliário, investimento imobiliário; 

serviços de corretagem de imóveis; serviços de agênciamento 

imobiliário; gestão imobiliária de terrenos, estradas, pontes, 

centrais eléctricas, prédios de escritórios, edifícios e construções 

e infra-estruturas; serviços de agência para habitação; serviços 

actuariais; gestão imobiliária e serviços de consultoria; cobrança 

de rendas; gestão de locações e ou arrendamentos; aluguer de 

escritórios (imóveis); aluguer de apartamentos e habitações; 

avaliação de imóveis; agências de arrendamento, aluguer e loca-

ção de alojamento; serviços de gestão de alojamento; avaliação 

financeira de bens imóveis; prestação de informações financei-

ras através da Internet; cofres bancários e emissão de vouchers 

de serviços de viagem; investimentos de capital; avaliação finan-

ceira (bancária, seguros, imobiliário); serviços de gestão finan-

ceira e patrimonial; serviços de seguros e financeiros; serviços 

financeiros fornecidos por meio de telecomunicações; serviços 

de consultoria e aconselhamento financeiros; telebanco; servi-

ços bancários prestados on-line a partir de uma base de dados 

informática ou da Internet; serviços de corretagem de valores 

mobiliários, serviços de cotação de bolsa; corretagem de acções 

e obrigações, análise financeira, prestação de informações fi-

nanceiras; serviços de cartão de crédito, serviços de cartão de 
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蓄及投資賬戶的銀行服務；金融票據交換的服務；透過全球電

腦資訊網絡檢核信用；電子信用卡風險管理服務；購物電子支

付及發票電子支付服務；財務賬戶的借貸服務；電子銀行服

務；簽發循環增值卡、增值卡及借款卡；電話信用卡的服務；

透過電腦數據庫或互聯網在線提供與金融及保險有關的資訊服

務；煤氣費及電費的收賬代理；古玩估價；藝術品估價；珠寶

估價；舊車輛汽車的估價；提供關於稅項的資訊；組織慈善募

捐；出租紙幣及硬幣點算或處理機；出租自動櫃員機或電子櫃

員機；保險箱的出租及/或租賃；透過電訊網絡提供的賬單服

務；與上述提及服務有關的諮詢、資訊及顧問服務；全屬第36

類。

商標構成：

商標編號：N/57592 類別： 36

申請人：Baring Private Equity Asia Group Limited

場所：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

國籍：英屬維爾京斯島

活動：商業

申請日期：2011/06/29

服務：不動產服務；出租及租賃安置；不動產的出租及租

賃；不動產估價；不動產財務，不動產投資；不動產經紀服

務；不動產代理服務；土地、道路、橋樑、電站、辦公樓、樓

宇及建築和基礎設施的不動產管理；住房代理服務；精算服

務；不動產管理及諮詢服務；租金託收；出租及或租賃管理；

辦公室（不動產）出租；公寓及住房出租；不動產估價；住宿

的租用、出租及租賃代理；住宿管理服務；不動產的財務評

估；透過互聯網提供財務資訊；銀行保險箱及簽發旅行服務

劵；資金投資；財務評估（銀行，保險，不動產）；金融及財

產管理服務；金融及保險的服務；透過電訊途徑提供金融服

débito, serviços de cartão recarregáveis e serviços de garantia 

de cheques; serviços bancários de conta poupança e de inves-

timento; serviços financeiros de compensação; verificação de 

crédito através da rede global de informação de computadores; 

serviços de gestão electrónica de risco de crédito; pagamento 

electrónico de compras e serviços de pagamento electrónico de 

facturas; serviços financeiros de débito e crédito de contas; ser-

viços de banca electrónica; emissão de cartões de valor armaze-

nado, cartões carregáveis e de débito; serviços de telefone para 

cartões de crédito; serviços de informações relativas a finanças 

e seguros e fornecidos online a partir de uma base de dados de 

computador ou da Internet; agência de cobrança de contas de 

gás e electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação de arte; 

avaliação de jóias;  avaliação de carros usados; fornecimento de  

informações fiscais; angariação de fundos para caridade; aluguer 

de máquinas de contagem ou de processamento de moedas ou 

notas; aluguer de caixas automáticas ou máquinas de caixa au-

tomatizadas (ATM); aluguer e/ou locação de cofres-fortes; fac-

turação de serviços prestados por meio de redes de telecomu-

nicações; serviços de informação, consultoria e aconselhamento 

relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na 

classe 36.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 592 Classe 36.ª

Requerente: Baring Private Equity Asia Group Limited

Sede: P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

Nacionalidade: Ilhas Virgens Britânicas

Actividade: comercial

Data do pedido: 2011/06/29

Serviços: serviços imobiliários; colocação de aluguer e ar-

rendamentos; alugueres e locação de bens imóveis; avaliação 

imobiliária; financiamento imobiliário, investimento imobiliário; 

serviços de corretagem de imóveis; serviços de agênciamento 

imobiliário; gestão imobiliária de terrenos, estradas, pontes, 

centrais eléctricas, prédios de escritórios, edifícios e construções 

e infra-estruturas; serviços de agência para habitação; serviços 

actuariais; gestão imobiliária e serviços de consultoria; cobrança 

de rendas; gestão de locações e ou arrendamentos; aluguer de 

escritórios (imóveis); aluguer de apartamentos e habitações; 

avaliação de imóveis; agências de arrendamento, aluguer e loca-

ção de alojamento; serviços de gestão de alojamento; avaliação 

financeira de bens imóveis; prestação de informações financei-

ras através da Internet; cofres bancários e emissão de vouchers 
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務；金融的顧問及諮詢服務；電話銀行；透過電腦數據庫或互

聯網在線提供銀行服務；流動證券經紀服務，有價證券交易行

情的服務；股票及債券經紀，金融分析，金融資訊的提供；信

用卡服務、借款卡服務、循環增值卡服務及支票保證服務；儲

蓄及投資賬戶的銀行服務；金融票據交換的服務；透過全球電

腦資訊網絡檢核信用；電子信用卡風險管理服務；購物電子支

付及發票電子支付服務；財務賬戶的借貸服務；電子銀行服

務；簽發循環增值卡、增值卡及借款卡；電話信用卡的服務；

透過電腦數據庫或互聯網在線提供與金融及保險有關的資訊服

務；煤氣費及電費的收賬代理；古玩估價；藝術品估價；珠寶

估價；舊車輛汽車的估價；提供關於稅項的資訊；組織慈善募

捐；出租紙幣及硬幣點算或處理機；出租自動櫃員機或電子櫃

員機；保險箱的出租及/或租賃；透過電訊網絡提供的賬單服

務；與上述提及服務有關的諮詢、資訊及顧問服務；全屬第36

類。

商標構成：

商標編號：N/57599 類別： 3

申請人：美國優生嬰兒用品公司

場所：美國德拉瓦州威明頓北市場街1220號606室

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/30

產品：人體用防臭劑、化妝水、化妝用礦脂、化妝用收斂

劑、化妝用乳霜、化妝用油、化妝用清潔乳液、化妝用棉棒、

化妝品、化妝棉、化妝製劑、止汗劑（化妝品）、牙膏、牙

齒漂白凝膠、去污劑、古龍水、用於清潔和除塵的罐裝加壓

de serviços de viagem; investimentos de capital; avaliação finan-

ceira (bancária, seguros, imobiliário); serviços de gestão finan-

ceira e patrimonial; serviços de seguros e financeiros; serviços 

financeiros fornecidos por meio de telecomunicações; serviços 

de consultoria e aconselhamento financeiros; telebanco; servi-

ços bancários prestados on-line a partir de uma base de dados 

informática ou da Internet; serviços de corretagem de valores 

mobiliários, serviços de cotação de bolsa; corretagem de acções 

e obrigações, análise financeira, prestação de informações fi-

nanceiras; serviços de cartão de crédito, serviços de cartão de 

débito, serviços de cartão recarregáveis e serviços de garantia 

de cheques; serviços bancários de conta poupança e de inves-

timento; serviços financeiros de compensação; verificação de 

crédito através da rede global de informação de computadores; 

serviços de gestão electrónica de risco de crédito; pagamento 

electrónico de compras e serviços de pagamento electrónico de 

facturas; serviços financeiros de débito e crédito de contas; ser-

viços de banca electrónica; emissão de cartões de valor armaze-

nado, cartões carregáveis e de débito; serviços de telefone para 

cartões de crédito; serviços de informações relativas a finanças 

e seguros e fornecidos online a partir de uma base de dados de 

computador ou da Internet; agência de cobrança de contas de 

gás e electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação de arte; 

avaliação de jóias;  avaliação de carros usados; fornecimento de  

informações fiscais; angariação de fundos para caridade; aluguer 

de máquinas de contagem ou de processamento de moedas ou 

notas; aluguer de caixas automáticas ou máquinas de caixa au-

tomatizadas (ATM); aluguer e/ou locação de cofres-fortes; fac-

turação de serviços prestados por meio de redes de telecomu-

nicações; serviços de informação, consultoria e aconselhamento 

relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na 

classe 36.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 599 Classe 3.ª

Requerente: American US Baby Corp.

Sede: 1220 N. Market St., Suite 606, Wilmington, DE 19801, 

County of New Castle, United States of America

Nacionalidade: Americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/30

Produtos: desodorizantes para o corpo humano, loções cosmé-

ticas, vaselina para fins cosméticos, adstringentes para fins cos-

méticos, cremes para uso cosmético, óleo para fins cosméticos, 

loções de limpeza para fins cosméticos, cotonetes com fins cos-
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空氣、皮革用蠟、皮革保護劑（亮光劑）、皮膚保養用化妝

製劑、地板蠟、衣物柔軟劑（洗衣用）、抗菌肥皂、防汗肥

皂、防曬劑、刮鬍用劑、肥皂、芳香油（精油）、非醫療用浴

用鹽、非醫療用漱口劑、亮光劑、亮光蠟、指甲油去除劑、

指甲保養劑、染髮劑、洗衣用浸泡劑、洗衣用漂白劑、洗衣

劑、洗髮精、玻璃砂紙、眉筆、砂紙、研磨劑、美白霜、面

膜、香、香水、香料、家用水垢去除劑、家庭用洗衣增艷劑

（洗衣用）、家庭用靜電防止劑、浸漬化妝水的紙巾、浴用化

妝品、粉底、乾洗劑、假牙清潔劑、假指甲、假睫毛、假睫毛

用黏膠、動物用化妝品、排水管清潔劑、清潔劑、脫毛劑、漂

白蘇打、精油、噴霧式口腔清香劑、瘦身用化妝品、寵物用洗

髮精、藥皂、嬰兒沐浴用品（不含藥）、嬰兒用乳霜（不含

藥）、嬰兒油、嬰兒乳液、嬰兒用洗髮精、嬰兒護膚品、嬰兒

潤膚乳、爽身粉、卸妝劑；泡泡浴沐浴劑、浴鹽、口氣清新噴

劑、傢俱亮光蠟。

商標構成：

商標編號：N/57600 類別： 10

申請人：美國優生嬰兒用品公司

場所：美國德拉瓦州威明頓北市場街1220號606室

國籍：美國

活動：商業及工業

méticos, cosméticos, algodão para fins cosméticos, preparações 

para maquilhagem, antitranspirantes (cosméticos), dentífricos, 

gel de branqueamento para os dentes, detergentes, água-de-co-

lónia, ar pressurizado em lata para efeitos de limpeza e remoção 

de poeiras, cera para couro, preparações para protecção de cou-

ro (preparações para polir), preparações cosméticas para manu-

tenção da pele, cera para o chão, amaciadores de roupas (para 

lavagem de roupas), sabonetes antibacterianos, sabão contra a 

transpiração, protectores solares, preparações para barbear, sa-

bão, óleos aromáticos (óleos essenciais), sais de banho não para 

uso médico, preparações para enxaguar a boca não de uso medi-

cinal, preparações para polir, cera para polir, preparações para 

tirar o verniz das unhas, preparações para cuidado das unhas, 

tinta para o cabelo, preparações para mergulhar a roupa, prepa-

rações de branquear para lavagem de roupa, preparações para 

lavagem de roupa, champô, lixa de vidro, lápis de sobrancelhas, 

lixas, preparações abrasivas, cremes de branqueamento, másca-

ras, incensos, perfumes, perfumaria, preparações para remover 

a sujidade da água para uso doméstico, preparações para avivar 

as cores na lavagem de roupa para uso doméstico (para uso na 

lavagem de roupa), preparações antiestáticas para uso domésti-

co, toalhetes impregnados com loções cosméticas, cosméticos de 

banho, bases, preparações para lavagem a seco, preparações de 

limpeza para os dentes artificiais, unhas postiças, pestanas pos-

tiças, adesivos para pestanas postiças, cosméticos para animais, 

preparações para limpeza de drenos, preparações para limpeza, 

preparações depilatórias, soda para branquear, óleos essenciais, 

elixires para a boca em forma de spray, produtos cosméticos 

para emagrecimento, champôs para animais de estimação, sabão 

medicinal, produtos para o banho destinados a bebés (sem me-

dicamentos), cremes para bebés (sem medicamentos), óleo para 

bebé, loções para bebé, essência de lavagem de cabelo para 

bebés, produtos para os cuidados da pele destinados a bebés, 

loções para a pele destinadas a bebés, pó de talco, preparações 

para remover a maquilhagem; preparações para banho de espu-

ma, sal de banho, sprays refrescantes para cavidade bucal, ceras 

para polir móveis.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 600 Classe 10.ª

Requerente: American US Baby Corp.

Sede: 1220 N. Market St., Suite 606, Wilmington, DE 19801, 

County of New Castle, United States of America

Nacionalidade: Americana

Actividade: comercial e industrial
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申請日期：2011/06/30

產品：腹部用帶；束腹帶；腹部護墊；針灸針；醫療用氣

枕；血壓計；假牙；奶瓶；奶嘴（橡皮奶頭）；動物用餵藥

器；彈性繃帶（彈性的）；支撐繃帶；醫療用盆；矯形帶；吸

乳器；分娩褥墊；電熱敷墊（外科用）；保險套；非化學性避

孕器具；拔罐器；耳挖；美容用按摩器具；奶瓶用奶嘴；奶瓶

流量調節器；醫療用指套；電氣治療器；按摩用手套；醫療用

手套；聽覺保護器；下腹托帶；醫療用冰袋；失禁用墊；嬰兒

保溫箱；吸入器；孕婦托腹帶；投藥用匙；哺乳器具；矯形用

品；出牙環；刮舌器；無菌罩布（外科用）；靜脈曲張用長

襪；醫療用X光片（醫療用）；醫療用電子溫度計；婦女生理

洗淨器；哺乳器具；嬰兒用咬牙固齒器；電子耳溫槍；醫護用

口罩；殺菌消毒器械；理療設備；敷藥用器具；防溢奶用乳

墊；餵藥器。

商標構成：

商標編號：N/57601 類別： 16

申請人：美國優生嬰兒用品公司

場所：美國德拉瓦州威明頓北市場街1220號606室

國籍：美國

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/30

產品：小冊子；文件夾（文具）；文具；文具或家庭用膠

帶；月曆；包裝紙；卡片；目錄；印刷出版品；印章盒（圖

章）；年曆；事務用紙（文具）；事務用迴紋針；卸妝用紙

巾；咖啡濾紙；相簿；面紙；家用食品保存袋；書寫用具；書

籍；紙；紙及纖維製嬰兒用尿布（拋棄式）；紙及纖維製嬰兒

用紙尿褲（拋棄式）；紙製手帕；紙製或塑膠製包裝袋（信

封、小袋）；紙製或塑膠製垃圾袋；紙製杯墊；紙製洗臉巾；

紙製桌巾；紙製圍兜；紙製餐巾；紙箱或紙板箱；畫架；筆記

Data do pedido: 2011/06/30

Produtos: cintas abdominais; cintas para apertar o abdómen; 

almofadas abdominais; agulha para acupuntura; almofadas de 

ar para fins médicos; esfigmomanómetro; dentes artificiais; bi-

berões; chupetas (tetinas); dispositivos para dar medicamento a 

animais; ligaduras elásticas (elásticas); ligaduras de suporte; ba-

cias para fins medicinais; cintos ortopédicos; bombas tira-leite; 

colchões para partos; almofadas aquecidas electricamente (para 

uso cirúrgico); preservativos; contraceptivos não químicos; ven-

tosas; limpa-ouvidos; aparelhos de massagem para uso de bele-

za; chupetas para biberões; reguladores de fluxo de biberões; de-

deiras para fins medicinais; aparelhos eléctricos de terapia; luvas 

para massagem; luvas para uso medicinal; protectores de audi-

ção; cintas hipogástricas; sacos de gelo para uso médico; lençóis 

para a incontinência; incubadoras de bebés; inaladores; cintas 

de gravidez; colheres para a administração de medicamentos; 

aparelhos para amamentar; produtos ortopédicos; argolas para 

dentição; raspadores para a língua; lençóis esterilizados (para 

uso cirúrgico); meias compridas para as varizes; filmes de raio-X 

para uso médico (para fins medicinais); termómetros electróni-

cos; duches vaginais; aparelhos para amamentar; aparelhos para 

fixação dos dentes destinados a bebés; termómetros electrónicos 

de ouvido; máscaras para uso médico; instrumentos desinfectan-

tes; equipamentos de fisioterapia; aparelhos e instrumentos para 

a aplicação de medicamentos; almofadas de mama para fluxo de 

leite; dispositivos para dar medicamento.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 601 Classe 16.ª

Requerente: American US Baby Corp.

Sede: 1220 N. Market St., Suite 606, Wilmington, DE 19801, 

County of New Castle, United States of America

Nacionalidade: Americana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/30

Produtos: brochuras; pastas para documentos (papelaria); 

papelaria; fitas adesivas para papelaria ou para uso doméstico; 

calendário mensal; papel de embrulho; cartões; catálogos; publi-

cações impressas; caixas de carimbos (selos); calendários; papel 

de escritório (papelaria); clipes de escritório; lenços de papel 

para desmaquilhagem; papel de filtro para café; álbuns; papel 

facial; sacos para conserva de alimentos para uso doméstico; ins-

trumentos de escrita; livros; papel; fraldas de papel ou celulose 

para bebés (descartáveis); fraldas-cuecas de papel ou celulose 

para bebés (descartáveis); lenços em papel; sacos de embalagem 
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本；筆盒；貼紙；微波爐用調理袋；照片；鉛筆；製圖器具；

嬰兒濕紙巾；衛生紙；複製畫；學校用品（文具）；橡皮擦；

紙巾；寵物用尿布；濕紙巾；刊物；紋身貼紙；百科益智學習

盒（教學教材）；文具用尺；狗用排泄紙袋；馬桶衛生墊紙；

除塵紙；寵物用衛生墊紙；不織布紙抹布；紙製裝飾品；行李

識別紙標籤。

商標構成：

商標編號：N/57602 類別： 9

申請人：Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

場所：1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/06/30

產品：電纜及電線；數碼雷射影碟播放器；發光二極管展

示器；耳機；光碟播放器；揚聲器；電視接收器；視像電話；

數碼相機；攝像機；空白的盒式錄像帶；盒式錄像帶錄製器；

視像碟閱讀器；視像錄製器；耳機；視像用的虛擬視網膜顯示

器；頭部用的虛擬顯示器；電訊儀器用麥克風；液晶電視接收

器；液晶體顯示屏；液晶電視顯示屏幕；電視器具用的投幣啟

動機械裝置；電子通告板；電子信號發射機；電話器具；三維

監視器；三維放映機；三維電視接收器；與三維電視接收器連

用的眼鏡；帶有三維液晶體屏幕的眼鏡；三維偏光鏡片的眼

鏡；與三維電視接收器，並帶有遙控器的眼鏡用的電子傳送

器；帶有三維液晶體屏幕的眼鏡用的同步傳送器；電腦；電腦

em papel ou plásticos (envelopes, sacos pequenos); sacos de lixo 

de papel ou plástico; bases de papel para chávena; toalhas em 

papel para lavagem de cara; toalhas de mesa em papel; babetes 

em papel; guardanapos em papel; caixas de papel ou cartão; 

cavaletes para pintura; blocos de notas; estojos para canetas; 

autocolantes; sacos para cozinhar em micro-ondas; fotografia; 

lápis; aparelhos e instrumentos para desenhar; lenços de papel 

impregnados para bebés; papel higiénico; pinturas reproduzidas; 

acessórios escolares (papelaria); borrachas para apagar; lenços 

de papel; fraldas para animais de estimação; lenços de papel 

impregnados; publicações; autocolantes de tatuagem para o cor-

po; estojos de estudo educacionais enciclopédicos (materiais de 

ensino); réguas (artigos de papelaria); sacos para excreções de 

cães; papel higiénico para cobrir o assento de sanita; papel para 

remover poeiras; papel higiénico para animal de estimação; 

pano de papel não tecido para limpeza; ornamentos de papel; 

etiquetas de identificação para bagagens.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 602 Classe 9.ª

Requerente: Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment 

(Sony Computer Entertainment Inc.)

Sede: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/06/30

Produtos: cabos e fios eléctricos; leitores de DVD; exposito-

res de díodo emissores de luz (LED); auriculares; leitores de 

discos compactos; altifalantes; receptores de televisão; telefo-

nes com vídeo (vídeo telefones); câmaras digitais; câmaras de 

vídeo; vídeo cassetes em branco; gravadores de vídeo cassetes; 

leitores de discos de vídeo; gravadores de vídeo; auscultadores; 

monitores virtuais de retina para vídeos; monitores virtuais 

para a cabeça; microfones para aparelhos de telecomunicações; 

receptores de televisão LCD; ecrã LCD; ecrã de televisão de 

cristal líquido (LCD); mecanismos operados com moedas para 

aparelhos de televisão; quadros para afixar avisos electrónicos; 

transmissores de sinais electrónicos; aparelhos de telefone; mo-

nitores tridimensionais; projectores tridimensionais; receptores 

de televisão tridimensionais; óculos para usar com receptores 

de televisão tridimensionais; óculos com telas de LCD tridimen-

sionais; óculos com lentes polarizadas tridimensionais; trans-

missores electrónicos para óculos com controlo remoto para 

uso com receptores de televisão tridimensionais; transmissores 

sincronizados para óculos com telas de LCD tridimensionais; 
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鍵盤；電腦介面；陰極射線導管；帶有液晶顯示屏的便攜式遊

戲專用的記憶卡；便攜式電腦終端用遙控器；移動電話用遊戲

程式；電腦用光學老鼠；電腦遊戲程式；太陽眼鏡；眼鏡用鏡

片；運動用保護眼鏡；單目鏡及保護眼鏡；眼鏡用盒；游泳用

保護眼鏡；防灰塵保護眼鏡及面具；與帶有液晶顯示屏的便攜

式遊戲連用的專用的交流電變壓器及D端子電纜的連接支架；

帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲專用的鍵盤；帶有液晶顯示屏的

便攜式遊戲專用的滑鼠；帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲專用的

遊戲程式；帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲專用的支架；與外部

屏幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺；與外部屏幕或顯示器連

用的視像遊戲控制臺用的鍵盤；與外部屏幕或顯示器連用的視

像遊戲控制臺用的遊戲控制器；帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲

用的遊戲程式；與外部屏幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺用

的滑鼠；與外部屏幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺用的記憶

卡；與外部屏幕或顯示器連用的視像遊戲控制臺用的傳送器及

接收器；預錄液晶顯示器便攜遊戲用程序的電子電路及唯讀記

憶光碟；互聯網的可下載音樂；含有與文體活動有關的藝術

品、文章、音像、視像、遊戲及電子地址的可下載的圖像檔

案；以視像遊戲、電影或音樂範疇的雜誌或書籍形式的可下載

電子出版物。

商標構成：

商標編號：N/57646 類別： 16

申請人：INMEDIA ÁSIA COMUNICAÇÃO LIMITADA

場所：Avenida da Praia Grande, n.º 759, 5.º andar, Macau

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2011/07/01

產品：印刷品，期刊，指南；酒吧、餐廳、店舖及相似的

營業場所的活動導引（印刷品）；報章，雜誌，小冊子，單

張，書籍，印刷品。

computadores; teclados para computadores; interfaces para 

computadores; tubos de raios catódios; cartões de memória para 

usar exclusivamente com jogos portáteis com ecrã de cristal 

líquido; controlos remotos para terminais portáteis de compu-

tadores; programas de jogos para telemóveis; ratos ópticos para 

computador; programas de jogos de computador; óculos de sol; 

lentes para óculos; óculos protectores para desporto; monóculos 

e óculos protectores; estojos para óculos; óculos protectores 

para natação; óculos e máscaras protectoras contra poeira; 

suportes para ligação a adaptadores AC e cabos de terminal-

-D exclusivamente para usar com jogos portáteis com ecrã de 

cristal líquido; teclados exclusivamente para usar com jogos 

portáteis com ecrã de cristal líquido; ratos exclusivamente para 

usar com jogos portáteis com ecrã de cristal líquido; programas 

de jogos exclusivamente para jogos portáteis com ecrã de cristal 

líquido; suportes exclusivamente para usar com jogos portáteis 

com ecrã de cristal líquido; consola de jogo de vídeo para usar 

com um ecrã externo ou monitor; teclados para consola de jogo 

de vídeo para usar com um ecrã externo ou monitor; controla-

dores de jogo para consola de jogo de vídeo para usar com um 

ecrã externo ou monitor; programas de jogo para consola de 

jogos de vídeo para usar com um ecrã externo ou monitor; ratos 

para consola de jogo de vídeo para usar com um ecrã externo 

ou monitor; cartões de memória para consola de jogo de vídeo 

para usar com um ecrã externo ou monitor; transmissores e re-

ceptores com base sem fio para consola de jogo de vídeo para 

usar com um ecrã externo ou monitor; circuitos electrónicos e 

CD-ROMs gravados com programas para jogos portáteis com 

ecrã de cristal líquido; músicas digitais descarregáveis da Inter-

net; arquivos de imagens descarregáveis contendo obras de arte, 

textos, áudio, vídeo, jogos e endereços electrónicos relacionados 

com actividades desportivas e culturais; publicações electrónicas 

descarregáveis em forma de revistas ou livros nas áreas de jogo 

de vídeo, cinema ou música.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 646 Classe 16.ª

Requerente: INMEDIA ÁSIA COMUNICAÇÃO LIMITADA

Sede: Avenida da Praia Grande, n.º 759, 5.º andar, Macau

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2011/07/01

Produtos: impressos, periódicos, directórios; guias (impressos) 

de actividades, bares, restaurantes, lojas e estabelecimentos si-

milares; jornais, revistas, brochuras, folhetos, livros, produtos de 

impressão.
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商標構成：

商標編號：N/57647 類別： 16

申請人：INMEDIA ÁSIA COMUNICAÇÃO LIMITADA

場所：Avenida da Praia Grande, n.º 759, 5.º andar, Macau

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業

申請日期：2011/07/01

產品：印刷品，期刊，指南；酒吧、餐廳、店舖及相似的

營業場所的活動導引（印刷品）；報章，雜誌，小冊子，單

張，書籍，印刷品。

商標構成：

商標編號：N/57648 類別： 35

申請人：Sheraton International, Inc

場所：1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

國籍：美國

活動：商業

申請日期：2011/07/01

服務：廣告；貿易管理；實業管理；辦公事務；貿易服

務，如透過提供忠誠計劃，酒店和渡假村、餐廳和酒吧、不動

產及不動產物業、包括公寓和分層單位的經營及管理，透過激

勵獎賞計劃來推廣酒店和渡假村服務及假日服務；跟進及控制

供會員的激勵獎金計劃。

商標構成：

商標編號：N/57649 類別： 36

申請人：Sheraton International, Inc

場所：1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

國籍：美國

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 647 Classe 16.ª

Requerente: INMEDIA ÁSIA COMUNICAÇÃO LIMITADA

Sede: Avenida da Praia Grande, n.º 759, 5.º andar, Macau

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial

Data do pedido: 2011/07/01

Produtos: impressos, periódicos, directórios; guias (impressos) 

de actividades, bares, restaurantes, lojas e estabelecimentos si-

milares; jornais, revistas, brochuras, folhetos, livros, produtos de 

impressão.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 648 Classe 35.ª

Requerente: Sheraton International, Inc

Sede: 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

Nacionalidade: Americana

Actividade: comercial

Data do pedido: 2011/07/01

Serviços: publicidade; gestão de negócios; administração co-

mercial; funções de escritório; serviços de negócios, nomeada-

mente através da oferta de programa de fidelidade, operação e 

gestão de hóteis e resorts, restaurantes e bares, imóveis e bens 

imóveis, inclusive condomínios e apartamentos, promoção de 

hóteis, resorts e de serviços de férias através de um programa 

de incentivo por recompensas; rastreamento e monitorização do 

programa de incentivo com prémios para os membros.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 649 Classe 36.ª

Requerente: Sheraton International, Inc

Sede: 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

Nacionalidade: Americana
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活動：商業

申請日期：2011/07/01

服務：保險；財務貿易；貨幣貿易；不動產貿易；不動產

貿易，如經紀，土地及不動產的獲得，不動產的公平分配，如

物業、公寓及分層單位佔有權的管理及安排；不動產投資，不

動產管理，定期的住房權利，不動產及物業出租，包括公寓和

分層單位。

商標構成：

商標編號：N/57650 類別： 39

申請人：Sheraton International, Inc

場所：1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

國籍：美國

活動：商業

申請日期：2011/07/01

服務：運輸；貨物打包及倉儲保管；旅行安排；旅遊預約

服務；旅客及貨物的運輸；組織旅行的服務代理；為遊客安排

遊覽及組織旅行團；提供關於旅行的資訊。

商標構成：

商標編號：N/57651 類別： 41

申請人：Sheraton International, Inc

場所：1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

國籍：美國

活動：商業

申請日期：2011/07/01

服務：休閒設施，休閒服務，教育服務，娛樂；提供娛樂

設施；組織娛樂、文化、藝術及教育事宜；俱樂部服務（包括

娛樂、消閒、健康、運動及教育）；提供卡拉OK服務；的士

高舞廳服務；提供遊戲廳服務；夜總會；賭場服務；田徑運動

俱樂部。

Actividade: comercial

Data do pedido: 2011/07/01

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários; 

negócios imobiliários; negócios imobiliários, nomeadamente de 

corretagem, aquisição de imóveis e de terrenos, comproprieda-

de de imóveis, nomeadamente gestão e organização da titulari-

dade de propriedades, condomínios, apartamentos; investimento 

imobiliário, gestão imobiliária, direitos de habitação periódica, 

aluguer de imóveis e propriedades, incluindo condomínios e 

apartamentos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 650 Classe 39.ª

Requerente: Sheraton International, Inc

Sede: 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

Nacionalidade: Americana

Actividade: comercial

Data do pedido: 2011/07/01

Serviços: transporte; empacotamento e armazenamento de 

mercadorias; organização de viagens; serviços de reserva de via-

gens; transporte de passageiros e mercadorias; serviços de agên-

cia para a organização de viagens; organização de excursões 

para turistas e organização de tours; fornecimento de informa-

ções sobre viagens.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 651 Classe 41.ª

Requerente: Sheraton International, Inc

Sede: 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

Nacionalidade: Americana

Actividade: comercial

Data do pedido: 2011/07/01

Serviços: instalações de lazer, serviços de lazer, serviços de 

educação, entretenimento; oferta de instalações para entrete-

nimento; organização de eventos de entretenimento, culturais, 

artísticos e educacionais; serviços de clube (incluindo entrete-

nimento, lazer, saúde, desporto e educação); provisão de servi-

ços de karaoke; serviços de discoteca; prestação de serviços de 

salões de jogos; clube nocturno; serviços de casino; serviços de 

clube de atletismo.
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商標構成：

商標編號：N/57652 類別： 43

申請人：Sheraton International, Inc

場所：1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

國籍：美國

活動：商業

申請日期：2011/07/01

服務：臨時住宿；酒店服務，汽車酒店服務，汽車旅館及

渡假酒店服務；事宜指導及提供會議和事宜用設施；餐廳、酒

吧、休閒室、雞尾酒廊、咖啡廳及雞尾酒服務；提供食品和飲

料服務；酒店門房服務；為會議及宴會提供設施；為討論會及

展覽會提供設施；酒店及渡假酒店、餐廳及酒吧的營運；全屬

第43類。

商標構成：

商標編號：N/57653 類別： 44

申請人：Sheraton International, Inc

場所：1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

國籍：美國

活動：商業

申請日期：2011/07/01

服務：醫療服務；獸醫服務；人類用衛生和美容護理；動

物用衛生和美容護理；農業、園藝及林業服務；水療按摩及水

療按摩服務；美容院服務，理髮店，面部、皮膚及指甲護理服

務，治療按摩服務。

商標構成：

商標編號：N/57654 類別： 45

申請人：Sheraton International, Inc

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 652 Classe 43.ª

Requerente: Sheraton International, Inc

Sede: 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

Nacionalidade: Americana

Actividade: comercial

Data do pedido: 2011/07/01

Serviços: acomodação temporária; serviços de hotel, motel, 

motor inn e pousadas; realização de eventos e provisão de ins-

talações para reuniões e eventos; serviços de restaurante, bar, 

salas de estar públicas («lounges»), salas de cocktail, cafés e 

cocktails; serviços de fornecimento de comidas e bebidas; servi-

ços de porteiro para hotéis; oferta de instalações para reuniões 

e funções; oferta de instalações para conferências e exibições; 

exploração de hotéis e pousadas, restaurantes e bares; tudo in-

cluído na classe 43.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 653 Classe 44.ª

Requerente: Sheraton International, Inc

Sede: 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

Nacionalidade: Americana

Actividade: comercial

Data do pedido: 2011/07/01

Serviços: serviços médicos; serviços veterinários; tratamentos 

higiénicos e de beleza para humanos; tratamentos higiénicos e 

de beleza para animais; serviços de agricultura, horticultura e 

sivicultura; SPA e seviços de SPA, serviços de salão e de beleza, 

cabeleireiro, serviços de tratamento facial, pele e unhas, serviços 

de massagens terapêuticas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 654 Classe 45.ª

Requerente: Sheraton International, Inc
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場所：1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

國籍：美國

活動：商業

申請日期：2011/07/01

服務：保護產業及個人的保安服務；由他人提供的為滿足

個人需要的私人和社會服務；社會事宜的個人化及特別服務；

個人化接待服務，個人化接待的資訊服務；透過申請要求為第

三者的個人化接待服務；組織婚禮、慶祝會及特別事宜；社交

陪同；服裝出租服務；家居服務；產業及/或個人的守衛服務；

家庭的、幼兒的及寵物的護理服務；提供與上述提及服務有關

的資訊、顧問及諮詢服務。

商標構成：

商標編號：N/57656 類別： 25

申請人：Valentino Fashion Group S.p.A.

場所：Via Turati, 16/18, Milano, 20121, Italy

國籍：意大利

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/01

產品：男裝；女裝；童裝；襯衫；短上衣；裙；褲子；牛

仔褲；套裝；連衣裙；短褲；外套；輕便外套；雨衣；夾克；

針織緊身套頭衫；套頭毛衣；羊毛衫；毛線衣；有頭套之毛皮

外衣；毛衣；寬鬆無領長袖運動衫；T恤；背心；工作服；馬

甲；帽子；無邊便帽；圍巾；披肩；手套；領帶；腰帶；鞋；

拖鞋；靴。（全屬第25類產品）

商標構成：

商標編號：N/57657 類別： 11

申請人：阮偉光

場所：澳門羅馬街80號東南亞花園地下A舖

國籍：中國

Sede: 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 

10604, United States of America

Nacionalidade: Americana

Actividade: comercial

Data do pedido: 2011/07/01

Serviços: serviços de segurança para a protecção e segurança 

de propriedade e indivíduos; prestação de serviços pessoais e 

sociais para as necessidades individuais; serviços personalizados 

e específicos de eventos sociais; serviços de recepção personali-

zada, serviços informativos de recepção personalizada; serviços 

de recepção personalizada para terceiros através de requisição 

de pedidos pessoais; organização de casamentos, festas e oca-

siões especiais; acompanhamento social; serviços de aluguer 

de vestuário; serviços domésticos; serviços de guarda de pro-

priedade e/ou individual; serviços de caseiros, de infantários e 

de cuidados de animais de estimação; serviços de provisão de 

informação, aconselhamento e consultoria relativos aos serviços 

supra-referidos.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 656 Classe 25.ª

Requerente: Valentino Fashion Group S.p.A.

Sede: Via Turati, 16/18, Milano, 20121, Italy

Nacionalidade: Italiana

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/01

Produtos: vestuário para homens; vestuário para mulheres; 

vestuário para crianças; camisas; camisolas curtas; saias; calças; 

calças de ganga; fatos; vestidos; calções; casacos; sobretudos; 

capas para a chuva; jaquetas; «jerseys»; pulôveres; camisolas de 

lã; «sweaters»; sobretudos de peles de animais com capuchos; 

camisolas de lã; «sweatshirts»; T-shirts; coletes; vestuário para 

trabalho; vests; chapéus; bonés; cachecóis; xailes; luvas; gravatas; 

cintos; sapatos; chinelos; botas (todos incluídos nos produtos da 

classe 25.ª).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 657 Classe 11.ª

Requerente: RUAN WEIGUANG

Sede: 澳門羅馬街80號東南亞花園地下A舖

Nacionalidade: Chinesa
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活動：商業及工業

申請日期：2011/07/01

產品：水龍頭；水管龍頭；壓力水箱；地漏；蒸汽浴裝

置；坐浴澡盆；坐浴浴盆；盥洗室（抽水馬桶）；抽水馬桶；

桑拿浴設備；熱汽沐浴設備；澡盆；淋浴器。

商標構成：

商標編號：N/57658 類別： 11

申請人：阮偉光

場所：澳門羅馬街80號東南亞花園地下A舖

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/01

產品：水龍頭；水管龍頭；壓力水箱；地漏；蒸汽浴裝

置；坐浴澡盆；坐浴浴盆；盥洗室（抽水馬桶）；抽水馬桶；

桑拿浴設備；熱汽沐浴設備；澡盆；淋浴器。

商標構成：

商標編號：N/57659 類別： 16

申請人：KYSS Properties Limited

場所：Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/01

產品：屬此類的紙、紙板及製品；印刷品；裝訂用品；照

片；文具用品；文具或家庭用黏合劑；美術用品；畫筆；打字

機和辦公用品（傢俱除外）；教學或教育材料；包裝用塑料物

品；印刷鉛字；印版；印刷出版物；日曆；單張；信；雜誌；

簡報；書寫用紙本；書寫紙；書寫用書；名片；手冊；夾子；

檔案夾；信封；書籍；卡；全屬第16類。

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/01

Produtos: torneiras; torneiras de água canalizada; tanques de 

pressão para água; drenagem do chão; instalações para banho 

de vapor; banheiras; bidés; lavatórios (retretes com autoclismo); 

retretes com autoclismo; equipamentos de sauna; equipamentos 

para banho de ar aquecido; banheiras; chuveiros.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 658 Classe 11.ª

Requerente: RUAN WEIGUANG

Sede: 澳門羅馬街80號東南亞花園地下A舖

Nacionalidade: Chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/01

Produtos: torneiras; torneiras de água canalizada; tanques de 

pressão para água; drenagem do chão; instalações para banho 

de vapor; banheiras; bidés; lavatórios (retretes com autoclismo); 

retretes com autoclismo; equipamentos de sauna; equipamentos 

para banho de ar aquecido; banheiras; chuveiros.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 659 Classe 16.ª

Requerente: KYSS Properties Limited

Sede: Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/01

Produtos: papel, cartão e produtos nestas matérias; produtos 

de impressão; materiais para encadernação; fotografias; artigos 

de papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou 

para uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de 

escrever e artigos de escritório (excepto mobília); material de 

instrução e de ensino; matérias plásticas para embalagem; carac-

teres de imprensa; clichés (estereótipos); publicações impressas; 

calendários; folhetos; cartas; revistas; boletins; blocos de papel 

para escrever; papel de escrita; livros para escrever; cartões de 

visita; manuais; pastas; pastas para arquivo; envelopes; livros; 

cartões; tudo incluído na classe 16.ª



N.º 36 — 7-9-2011 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 10019

商標構成：

商標編號：N/57660 類別： 36

申請人：KYSS Properties Limited

場所：Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/01

服務：保險；財務貿易；貨幣貿易；不動產貿易；不動產

的租賃和出租；不動產代理；不動產管理；不動產評估；不動

產經紀；不動產投資；辦公室及分層單位的出租；全屬第36

類。

商標構成：

商標編號：N/57661 類別： 37

申請人：KYSS Properties Limited

場所：Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/01

服務：建築，民用建築；修理，樓宇的維修；安裝服務；

物業發展服務；土地、樓宇、物業、住宅及不動產的發展；替

代建築項目的管理服務；物業或不動產、樓宇、酒店、臨時住

宿、住屋、分層單位及辦公室的修理、翻新、修復、重整、裝

飾、保養及維修；全屬第37類。

商標構成：

商標編號：N/57662 類別： 42

申請人：KYSS Properties Limited

場所：Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 660 Classe 36.ª

Requerente: KYSS Properties Limited

Sede: Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/01

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários; 

negócios imobiliários; locação e arrendamento de imóveis; 

agência imobiliária; gestão imobiliária; avaliação de imóveis; 

avaliação imobiliária; corretagem imobiliária; investimento 

imobiliário; arrendamento de escritórios e apartamentos; tudo 

incluído na classe 36.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 661 Classe 37.ª

Requerente: KYSS Properties Limited

Sede: Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/01

Serviços: construção, construção civil; reparação, reparação de 

edifícios; serviços de instalação; serviços de desenvolvimento de 

propriedades; desenvolvimento de terrenos, edifícios, proprieda-

des, habitação e imobiliário; serviços de gestão de projectos de 

construção in loco; reparação, renovação, restauro, remodelação, 

decoração, manutenção e reparação de propriedades ou imó-

veis, edifícios, hotéis, alojamento temporário, casas, apartamen-

tos e escritórios; tudo incluído na classe 37.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 662 Classe 42.ª

Requerente: KYSS Properties Limited

Sede: Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong
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國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/01

服務：科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；工業

分析與研究服務；建築諮詢服務；土地的發展或城市化有關的

建築服務；設計或項目及策劃服務；與物業或住宅不動產有關

的設計或項目服務；與物業、樓宇、酒店、臨時住宿、住屋、

分層單位及辦公室有關的研究及設計；與物業有關的諮詢服

務；全屬第42類。

商標構成：

商標編號：N/57663 類別： 16

申請人：KYSS Properties Limited

場所：Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/01

產品：屬此類的紙、紙板及製品；印刷品；裝訂用品；照

片；文具用品；文具或家庭用黏合劑；美術用品；畫筆；打字

機和辦公用品（傢俱除外）；教學或教育材料；包裝用塑料物

品；印刷鉛字；印版；印刷出版物；日曆；單張；信；雜誌；

簡報；書寫用紙本；書寫紙；書寫用書；名片；手冊；夾子；

檔案夾；信封；書籍；卡；全屬第16類。

商標構成：

商標編號：N/57664 類別： 36

申請人：KYSS Properties Limited

場所：Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/01

Serviços: serviços científicos e tecnológicos, bem como ser-

viços de pesquisa e de concepção a eles referentes; serviços de 

análises e de pesquisas industriais; serviços de consulta de arqui-

tectura; serviços de arquitectura relativos ao desenvolvimento 

ou à urbanização de terrenos; serviços de concepção ou projecto 

e planeamento; serviços de concepção ou projectos referentes a 

propriedade ou imóveis residenciais; pesquisa e concepção re-

lacionados com propriedades; edifícios, hotéis, alojamento tem-

porário, casas, apartamentos e escritórios; serviços de consulta 

relativos a propriedades; tudo incluído na classe 42.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 663 Classe 16.ª

Requerente: KYSS Properties Limited

Sede: Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/01

Produtos: papel, cartão e produtos nestas matérias; produtos 

de impressão; materiais para encadernação; fotografias; artigos 

de papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou 

para uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de 

escrever e artigos de escritório (excepto mobília); material de 

instrução e de ensino; matérias plásticas para embalagem; carac-

teres de imprensa; clichés (estereótipos); publicações impressas; 

calendários; folhetos; cartas; revistas; boletins; blocos de papel 

para escrever; papel de escrita; livros para escrever; cartões de 

visita; manuais; pastas; pastas para arquivo; envelopes; livros; 

cartões; tudo incluído na classe 16.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 664 Classe 36.ª

Requerente: KYSS Properties Limited

Sede: Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial
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申請日期：2011/07/01

服務：保險；財務貿易；貨幣貿易；不動產貿易；不動產

的租賃和出租；不動產代理；不動產管理；不動產評估；不動

產經紀；不動產投資；辦公室及分層單位的出租；全屬第36

類。

商標構成：

商標編號：N/57665 類別： 37

申請人：KYSS Properties Limited

場所：Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/01

服務：建築，民用建築；修理，樓宇的維修；安裝服務；

物業發展服務；土地、樓宇、物業、住宅及不動產的發展；替

代建築項目的管理服務；物業或不動產、樓宇、酒店、臨時住

宿、住屋、分層單位及辦公室的修理、翻新、修復、重整、裝

飾、保養及維修；全屬第37類。

商標構成：

商標編號：N/57666 類別： 42

申請人：KYSS Properties Limited

場所：Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/01

服務：科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；工業

分析與研究服務；建築諮詢服務；土地的發展或城市化有關的

建築服務；設計或項目及策劃服務；與物業或住宅不動產有關

的設計或項目服務；與物業、樓宇、酒店、臨時住宿、住屋、

Data do pedido: 2011/07/01

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários; 

negócios imobiliários; locação e arrendamento de imóveis; 

agência imobiliária; gestão imobiliária; avaliação de imóveis; 

avaliação imobiliária; corretagem imobiliária; investimento 

imobiliário; arrendamento de escritórios e apartamentos; tudo 

incluído na classe 36.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 665 Classe 37.ª

Requerente: KYSS Properties Limited

Sede: Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/01

Serviços: construção, construção civil; reparação, reparação de 

edifícios; serviços de instalação; serviços de desenvolvimento de 

propriedades; desenvolvimento de terrenos, edifícios, proprieda-

des, habitação e imobiliário; serviços de gestão de projectos de 

construção in loco; reparação, renovação, restauro, remodelação, 

decoração, manutenção e reparação de propriedades ou imó-

veis, edifícios, hotéis, alojamento temporário, casas, apartamen-

tos e escritórios; tudo incluído na classe 37.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 666 Classe 42.ª

Requerente: KYSS Properties Limited

Sede: Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/01

Serviços: serviços científicos e tecnológicos, bem como ser-

viços de pesquisa e de concepção a eles referentes; serviços de 

análises e de pesquisas industriais; serviços de consulta de arqui-

tectura; serviços de arquitectura relativos ao desenvolvimento 

ou à urbanização de terrenos; serviços de concepção ou projecto 

e planeamento; serviços de concepção ou projectos referentes a 

propriedade ou imóveis residenciais; pesquisa e concepção re-
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分層單位及辦公室有關的研究及設計；與物業有關的諮詢服

務；全屬第42類。

商標構成：

商標編號：N/57667 類別： 16

申請人：KYSS Properties Limited

場所：Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/01

產品：屬此類的紙、紙板及製品；印刷品；裝訂用品；照

片；文具用品；文具或家庭用黏合劑；美術用品；畫筆；打字

機和辦公用品（傢俱除外）；教學或教育材料；包裝用塑料物

品；印刷鉛字；印版；印刷出版物；日曆；單張；信；雜誌；

簡報；書寫用紙本；書寫紙；書寫用書；名片；手冊；夾子；

檔案夾；信封；書籍；卡；全屬第16類。

商標構成：

商標編號：N/57668 類別： 36

申請人：KYSS Properties Limited

場所：Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/01

服務：保險；財務貿易；貨幣貿易；不動產貿易；不動產

的租賃和出租；不動產代理；不動產管理；不動產評估；不動

產經紀；不動產投資；辦公室及分層單位的出租；全屬第36

類。

lacionados com propriedades; edifícios, hotéis, alojamento tem-

porário, casas, apartamentos e escritórios; serviços de consulta 

relativos a propriedades; tudo incluído na classe 42.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 667 Classe 16.ª

Requerente: KYSS Properties Limited

Sede: Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/01

Produtos: papel, cartão e produtos nestas matérias; produtos 

de impressão; materiais para encadernação; fotografias; artigos 

de papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou 

para uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de 

escrever e artigos de escritório (excepto mobília); material de 

instrução e de ensino; matérias plásticas para embalagem; carac-

teres de imprensa; clichés (estereótipos); publicações impressas; 

calendários; folhetos; cartas; revistas; boletins; blocos de papel 

para escrever; papel de escrita; livros para escrever; cartões de 

visita; manuais; pastas; pastas para arquivo; envelopes; livros; 

cartões; tudo incluído na classe 16.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 668 Classe 36.ª

Requerente: KYSS Properties Limited

Sede: Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/01

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários; 

negócios imobiliários; locação e arrendamento de imóveis; 

agência imobiliária; gestão imobiliária; avaliação de imóveis; 

avaliação imobiliária; corretagem imobiliária; investimento 

imobiliário; arrendamento de escritórios e apartamentos; tudo 

incluído na classe 36.ª
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商標構成：

商標編號：N/57669 類別： 37

申請人：KYSS Properties Limited

場所：Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/01

服務：建築，民用建築；修理，樓宇的維修；安裝服務；

物業發展服務；土地、樓宇、物業、住宅及不動產的發展；替

代建築項目的管理服務；物業或不動產、樓宇、酒店、臨時住

宿、住屋、分層單位及辦公室的修理、翻新、修復、重整、裝

飾、保養及維修；全屬第37類。

商標構成：

商標編號：N/57670 類別： 42

申請人：KYSS Properties Limited

場所：Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/01

服務：科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；工業

分析與研究服務；建築諮詢服務；土地的發展或城市化有關的

建築服務；設計或項目及策劃服務；與物業或住宅不動產有關

的設計或項目服務；與物業、樓宇、酒店、臨時住宿、住屋、

分層單位及辦公室有關的研究及設計；與物業有關的諮詢服

務；全屬第42類。

商標構成：

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 669 Classe 37.ª

Requerente: KYSS Properties Limited

Sede: Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/01

Serviços: construção, construção civil; reparação, reparação de 

edifícios; serviços de instalação; serviços de desenvolvimento de 

propriedades; desenvolvimento de terrenos, edifícios, proprieda-

des, habitação e imobiliário; serviços de gestão de projectos de 

construção in loco; reparação, renovação, restauro, remodelação, 

decoração, manutenção e reparação de propriedades ou imó-

veis, edifícios, hotéis, alojamento temporário, casas, apartamen-

tos e escritórios; tudo incluído na classe 37.ª

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 670 Classe 42.ª

Requerente: KYSS Properties Limited

Sede: Suite M102, M1/F, Haleson Building, 1 Jubilee Street, 

Central, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/01

Serviços: serviços científicos e tecnológicos, bem como ser-

viços de pesquisa e de concepção a eles referentes; serviços de 

análises e de pesquisas industriais; serviços de consulta de arqui-

tectura; serviços de arquitectura relativos ao desenvolvimento 

ou à urbanização de terrenos; serviços de concepção ou projecto 

e planeamento; serviços de concepção ou projectos referentes a 

propriedade ou imóveis residenciais; pesquisa e concepção re-

lacionados com propriedades; edifícios, hotéis, alojamento tem-

porário, casas, apartamentos e escritórios; serviços de consulta 

relativos a propriedades; tudo incluído na classe 42.ª

A marca consiste em: 
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商標編號：N/57697 類別： 12

申請人：盟倍力股份有限公司

場所：香港灣仔灣仔道185號康樂商業大廈12樓1201室

國籍：根據香港法例成立

活動：商業

申請日期：2011/07/01

產品：自行車；自行車座；自行車或摩托車座套；自行車

座桿；自行車打氣筒；自行車支架；腳踏車輛用馱籃；自行車

踏板；自行車車轂。

商標構成：

商標編號：N/57699 類別： 5

申請人：捷成有限公司

場所：香港新界葵涌葵豐街25-31號華業工業大廈A座16樓

E，F&M室

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/04

產品：活絡油、藥膏、藥油、止痛膏、止痛油、感冒藥、

補身藥、枇杷膏、枇杷露、止咳露、傷風感冒製劑、維他命、

補劑、消炎製劑、治療性製劑、止痛製劑、中藥製劑。

商標構成：

顏色要求：（上）“金裝”是黑字金色底，框邊綑綠色、

棕色及粉紅色邊，兩旁有紫色花；（中）中間有圓形鵲鳥狀金

色花紋粉紅色底外圈是紫色邊，左右兩旁有綠色花，另半圓

形框是金色底內有粉紅色花及外綑紅色邊；（下）“牛車水商

標”是黑字金色底，外綑紅色、藍色邊。

Marca n.º N/57 697 Classe 12.ª

Requerente: MOBILITY HOLDINGS, LIMITED

Sede: Room 1201, 12th Floor, Connaught Commercial 

Building, 185 Wanchai Road, Wanchai, Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial

Data do pedido: 2011/07/01

Produtos: bicicletas; selins para bicicletas; capas para selas 

de bicicleta ou de motociclo; colunas para selim para bicicletas; 

bombas de ar para bicicletas; estribos de bicicletas; «panniers» 

para bicicletas; pedais para bicicletas; cubos de bicicletas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 699 Classe 5.ª

Requerente: Jetstar Company Limited

Sede: Flat/Rm E&F&M, Block A, 16/F, Marvel Ind. Bldg., 

25-31 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/04

Produtos: óleo para o tratamento do reumatismo e entorse, 

pomadas, óleos medicinais, pomadas analgésicas, óleo analgé-

sico, medicamento antigripal, medicamento tónico, pasta de 

nêspera, xarope de nêspera, xarope para a tosse, preparados 

para a constipação e a gripe, vitamina, tónicos, agentes anti-in-

flamatórios, preparações terapêuticas, preparações analgésicas, 

preparados chineses.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: (Parte superior) caracteres chineses 

“金裝”em preto sobre fundo dourado, tendo o quadro 

delimitado em verde, castanho e cor-de-rosa, e ambos os lados 

com flores roxas; (No meio) um círculo com imagem de pássaro 

de cor dourada no meio, sobre fundo cor-de-rosa e delimitada 

a roxo, os lados direito e esquerdo com flores verdes, fundo 

dourado para a outra moldura de forma semicircular, com flores 

cor-de-rosa no fundo e contornado a vermelho; (Parte inferior) 

Caracteres chineses“牛車水商標”em preto sobre fundo 

dourado, contornados em vermelho e azul.
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商標編號：N/57700 類別： 5

申請人：捷成有限公司

場所：香港新界葵涌葵豐街25-31號華業工業大廈A座16樓

E，F&M室

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/04

產品：活絡油、藥膏、藥油、止痛膏、止痛油、感冒藥、

補身藥、枇杷膏、枇杷露、止咳露、傷風感冒製劑、維他命、

補劑、消炎製劑、治療性製劑、止痛製劑、中藥製劑。

商標構成：

顏色要求：“BOSHE BRAND”是金底黑色字，左右兩

旁有黑色花，外綑紅色、藍色邊。“寶蛇商標”黃色底藍色字

分別置於左右兩旁。中間有紅色圓圈外圍是金底有蛇等動物圖

案。蛇、花是黑色，鳥及貓頭鷹眼是紅色。外綑四角有黑花。

外框是紅色底金色及棕色邊。

商標編號：N/57701 類別： 5

申請人：捷成有限公司

場所：香港新界葵涌葵豐街25-31號華業工業大廈A座16樓

E，F&M室

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/04

產品：活絡油、藥膏、藥油、止痛膏、止痛油、感冒藥、

補身藥、枇杷膏、枇杷露、止咳露、傷風感冒製劑、維他命、

補劑、消炎製劑、治療性製劑、止痛製劑、中藥製劑。

Marca n.º N/57 700 Classe 5.ª

Requerente: Jetstar Company Limited

Sede: Flat/Rm E&F&M, Block A, 16/F, Marvel Ind. Bldg., 

25-31 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/04

Produtos: óleo para o tratamento do reumatismo e entorse, 

pomadas, óleos medicinais, pomadas analgésicas, óleo analgé-

sico, medicamento antigripal, medicamento tónico, pasta de 

nêspera, xarope de nêspera, xarope para a tosse, preparados 

para a constipação e a gripe, vitamina, tónicos, agentes anti-in-

flamatórios, preparações terapêuticas, preparações analgésicas, 

preparados chineses.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: as letras «BOSHE BRAND» são 

pretas sobre fundo dourado, tendo flores pretas em ambos os 

lados, delimitadas em vermelho e azul. Caracteres chineses 

"寶蛇商標"  em azul sobre fundo amarelo, com letras azuis nos 

dois lados. Um círculo bordejado a vermelho no centro, cujo 

fundo é dourado, com figuras de cobra. A cobra e as flores 

são pretas, os pássaros e os olhos da coruja são vermelhos. 

Com flores pretas nos quatros cantos. A moldura exterior é 

vermelha, sobre fundo dourado e delimitada a castanho.

Marca n.º N/57 701 Classe 5.ª

Requerente: Jetstar Company Limited

Sede: Flat/Rm E&F&M, Block A, 16/F, Marvel Ind. Bldg., 

25-31 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/04

Produtos: óleo para o tratamento do reumatismo e entorse, 

pomadas, óleos medicinais, pomadas analgésicas, óleo analgé-

sico, medicamento antigripal, medicamento tónico, pasta de 

nêspera, xarope de nêspera, xarope para a tosse, preparados 

para a constipação e a gripe, vitamina, tónicos, agentes anti-in-

flamatórios, preparações terapêuticas, preparações analgésicas, 

preparados chineses.
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商標構成：

顏色要求：“黃師父”是黑字金色底。“M A S T E R 

WONG”是紫紅色字，左右兩邊有藍色皇冠。商標框邊是啡

色。

商標編號：N/57702 類別： 5

申請人：星馬南洋有限公司

場所：香港新界葵涌葵豐街25-31號華業工業大廈A座16樓

E，F&M室

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/04

產品：活絡油、藥膏、藥油、止痛膏、止痛油、感冒藥、

補身藥、枇杷膏、枇杷露、止咳露、傷風感冒製劑、維他命、

補劑、消炎製劑、治療性製劑、止痛製劑、中藥製劑。

商標構成：

顏色要求：“ALPDOLA 鴨都拿”是紅底金字，中間圓圈

白色底有黑色人像，左右兩邊有綠色椰子樹。

商標編號：N/57703 類別： 5

申請人：星馬南洋有限公司

場所：香港新界葵涌葵豐街25-31號華業工業大廈A座16樓

E，F&M室

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/04

產品：活絡油、藥膏、藥油、止痛膏、止痛油、感冒藥、

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: caracteres chineses "黃師父" em 

preto sobre fundo dourado. As letras «MASTER WONG» são 

magenta, ambos os lados com coroas azuis. As margens da 

moldura da marca são castanhas.

Marca n.º N/57 702 Classe 5.ª

Requerente: Sigmalay Company Limited

Sede: Flat/Rm E&F&M, Block A, 16/F, Marvel Ind. Bldg., 

25-31 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/04

Produtos: óleo para o tratamento do reumatismo e entorse, 

pomadas, óleos medicinais, pomadas analgésicas, óleo analgé-

sico, medicamento antigripal, medicamento tónico, pasta de 

nêspera, xarope de nêspera, xarope para a tosse, preparados 

para a constipação e a gripe, vitamina, tónicos, agentes anti-in-

flamatórios, preparações terapêuticas, preparações analgésicas, 

preparados chineses.

A marca consiste em: 

R e i v i n d i c a ç ã o d e c o r e s: a s l e t r a s e o s c a r a c t e r e s 

«ALPDOLA 鴨都拿» são dourados, sobre fundo vermelho, 

tendo um círculo de fundo branco no meio, com retrato preto 

e ambos os dois lados com coqueiros verdes.

Marca n.º N/57 703 Classe 5.ª

Requerente: Sigmalay Company Limited

Sede: Flat/Rm E&F&M, Block A, 16/F, Marvel Ind. Bldg., 

25-31 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/04

Produtos: óleo para o tratamento do reumatismo e entorse, 

pomadas, óleos medicinais, pomadas analgésicas, óleo analgé-

sico, medicamento antigripal, medicamento tónico, pasta de 
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補身藥、枇杷膏、枇杷露、止咳露、傷風感冒製劑、維他命、

補劑、消炎製劑、治療性製劑、止痛製劑、中藥製劑。

商標構成：

顏色要求：（左）“八王爺”是金底黑色字。右框邊是棕

啡色，左框邊是紅色配紅色綑花；（右）“八王爺”商標右面

印有古代彩色人像灰色底金色邊；（下）“BAWONGYER”

是金底黑色字，底色內有黑花紋框邊是黑色。

商標編號：N/57704 類別： 5

申請人：星馬南洋有限公司

場所：香港新界葵涌葵豐街25-31號華業工業大廈A座16樓

E，F&M室

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/04

產品：活絡油、藥膏、藥油、止痛膏、止痛油、感冒藥、

補身藥、枇杷膏、枇杷露、止咳露、傷風感冒製劑、維他命、

補劑、消炎製劑、治療性製劑、止痛製劑、中藥製劑。

商標構成：

顏色要求：“鎮痛霸”是黑色字。“KONSODONA”是

黑色字外綑黑邊，左右兩邊中間有缺口。

nêspera, xarope de nêspera, xarope para a tosse, preparados 

para a constipação e a gripe, vitamina, tónicos, agentes anti-in-

flamatórios, preparações terapêuticas, preparações analgésicas, 

preparados chineses.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: (Esquerda) caracteres chineses 

"八王爺" em preto sobre fundo dourado. Cor castanha para 

a margem direita da moldura e cor vermelha para a margem 

esquerda, tendo ainda faixa decorativa a vermelha no mesmo 

lado; (Direita) um retrato colorido de tempos antigos ao lado 

direito da marca "八王爺", com letras cinzentas e bordejadas 

a dourado; (Parte inferior) as letras «BAWONGYER» são 

pretas, sobre fundo dourado, tendo desenhos decorativos de 

cor preta sobre fundo e delimitada a preto.

Marca n.º N/57 704 Classe 5.ª

Requerente: Sigmalay Company Limited

Sede: Flat/Rm E&F&M, Block A, 16/F, Marvel Ind. Bldg., 

25-31 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/04

Produtos: óleo para o tratamento do reumatismo e entorse, 

pomadas, óleos medicinais, pomadas analgésicas, óleo analgé-

sico, medicamento antigripal, medicamento tónico, pasta de 

nêspera, xarope de nêspera, xarope para a tosse, preparados 

para a constipação e a gripe, vitamina, tónicos, agentes anti-in-

flamatórios, preparações terapêuticas, preparações analgésicas, 

preparados chineses.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: caracteres chineses "鎮痛霸" em 

preto. As letras «KONSODONA» são pretas, delimitadas em 

preto, com aberturas no meio de cada lado.
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商標編號：N/57705 類別： 5

申請人：星馬南洋有限公司

場所：香港新界葵涌葵豐街25-31號華業工業大廈A座16樓

E，F&M室

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/04

產品：活絡油、藥膏、藥油、止痛膏、止痛油、感冒藥、

補身藥、枇杷膏、枇杷露、止咳露、傷風感冒製劑、維他命、

補劑、消炎製劑、治療性製劑、止痛製劑、中藥製劑。

商標構成：

顏色要求：“星馬南洋”是紅底白色字，外綑金色及綠色

邊，框角兩邊有紅色花。“SINGMALAY”是金底紫色字，

外綑藍色及紅色邊，框角兩邊有紅色花。

商標編號：N/57706 類別： 5

申請人：星馬南洋有限公司

場所：香港新界葵涌葵豐街25-31號華業工業大廈A座16樓

E，F&M室

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/04

產品：活絡油、藥膏、藥油、止痛膏、止痛油、感冒藥、

補身藥、枇杷膏、枇杷露、止咳露、傷風感冒製劑、維他命、

補劑、消炎製劑、治療性製劑、止痛製劑、中藥製劑。

商標構成：

Marca n.º N/57 705 Classe 5.ª

Requerente: Sigmalay Company Limited

Sede: Flat/Rm E&F&M, Block A, 16/F, Marvel Ind. Bldg., 

25-31 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/04

Produtos: óleo para o tratamento do reumatismo e entorse, 

pomadas, óleos medicinais, pomadas analgésicas, óleo analgé-

sico, medicamento antigripal, medicamento tónico, pasta de 

nêspera, xarope de nêspera, xarope para a tosse, preparados 

para a constipação e a gripe, vitamina, tónicos, agentes anti-in-

flamatórios, preparações terapêuticas, preparações analgésicas, 

preparados chineses.

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: caracteres chineses "星馬南洋" 

em branco sobre fundo vermelho, delimitados em dourado 

e verde, tendo flores vermelhas nos dois cantos da moldura. 

As letras  «SINGMALAY» são roxas, com fundo dourado, 

delimitados de azul e vermelho, contendo flores vermelhas nos 

dois cantos da moldura.

Marca n.º N/57 706 Classe 5.ª

Requerente: Sigmalay Company Limited

Sede: Flat/Rm E&F&M, Block A, 16/F, Marvel Ind. Bldg., 

25-31 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/04

Produtos: óleo para o tratamento do reumatismo e entorse, 

pomadas, óleos medicinais, pomadas analgésicas, óleo analgé-

sico, medicamento antigripal, medicamento tónico, pasta de 

nêspera, xarope de nêspera, xarope para a tosse, preparados 

para a constipação e a gripe, vitamina, tónicos, agentes anti-in-

flamatórios, preparações terapêuticas, preparações analgésicas, 

preparados chineses.

A marca consiste em: 
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顏色要求：“拿督牌”是黑色字，頂部有雙翼，中間有

星。“LADOK”是黑色字，左右兩邊有黑色花邊。“拿督

牌”與“LADOK”之間有花紋。

商標編號：N/57736 類別： 12

申請人：MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA

場所：33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/05

產品：汽車及其零配件；摩托車及其零配件；自行車及其

零配件；陸地車輛用馬達（非電動）；船隻及其零配件；航空

器及其零配件；陸地車輛用變速箱及離合器；陸地車輛用減震

器；陸地車輛用彈簧。

商標構成：

商標編號：N/57915 類別： 3

申請人：環宇亞洲投資有限公司

場所：香港皇后大道中208號勝基中心4樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/12

產品：肥皂；洗髮液；洗面奶；洗滌劑；廁所清洗劑；鞋

油；地板蠟；砂紙；芳香劑（香精油）；化妝品；牙膏；香

木；寵物用香波。

商標構成：

Reivindicação de cores: caracteres chineses "拿督牌" em 

preto, com duas asas no topo e estrela no meio dessas asas. 

As letras «LADOK» são pretas, com rendas pretas no lado 

direito e no lado esquerdo, tendo desenho decorativo entre os 

caracteres chineses "拿督牌" e as letras «LADOK».

Marca n.º N/57 736 Classe 12.ª

Requerente: MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA

Sede: 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/05

Produtos: automóveis e suas peças e acessórios; motociclos 

e suas peças e acessórios; bicicletas e suas peças e acessórios; 

motores (não eléctricos) para veículos terrestres; navios e suas 

peças e acessórios; aeronaves e suas peças e acessórios; caixas 

de velocidade e embraiagens para veículos terrestres; amorte-

cedores para veículos terrestres; molas para veículos terrestres.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 915 Classe 3.ª

Requerente: TRANS-WORLD ASIA INVESTMENT 

LIMITED

Sede: 4/F Winbase Centre, 208 Queen’s Road Central, Hong 

Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/12

Produtos: sabões; champôs; leite para limpeza facial; prepara-

ções para lavagem; preparações para lavagem da sanita; graxa 

para calçado; cera para soalhos; lixas; aromas (óleos essenciais); 

cosméticos; dentífricos; madeiras aromáticas; champôs para ani-

mais de estimação.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/57916 類別： 9

申請人：環宇亞洲投資有限公司

場所：香港皇后大道中208號勝基中心4樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/12

產品：計算機；計時器；錢點數和分檢機；自動售貨機；

加油站發油泵；投票機；傳真機；秤；尺（量器）；信號燈；

電話機；自動電唱機（音樂）；照相機（攝影）；計量儀器；

放大鏡（光學）；電線；半導體；集成電路；光電開關（電

器）；電開關；螢光屏；遙控儀器；光導絲（光學纖維）；自

動旋轉柵門；避雷器；電鍍設備；滅火設備；電焊設備；工業

用放射設備；防護帽；報警器；鈴（報警裝置）；眼鏡；電

池；曝光膠卷；電熨斗；電暖衣服。

商標構成：

商標編號：N/57917 類別： 14

申請人：環宇亞洲投資有限公司

場所：香港皇后大道中208號勝基中心4樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/12

產品：未加工或半加工貴重金屬；首飾盒；項鏈（首

飾）；珠寶（首飾）；戒指（首飾）；貴重金屬藝術品；鑰匙

圈（小飾物或短鏈飾物）；銀製工藝品；角、骨、牙、介首飾

及藝術品；錶；鐘；電子萬年台曆。

Marca n.º N/57 916 Classe 9.ª

Requerente: TRANS-WORLD ASIA INVESTMENT 

LIMITED

Sede: 4/F Winbase Centre, 208 Queen’s Road Central, Hong 

Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/12

Produtos: computadores; instrumentos cronométricos; máqui-

nas para contar e separar dinheiro; máquinas de venda automá-

tica; bombas de distribuição de gasolina de posto de abasteci-

mento; máquinas de votação; máquinas de fax; balanças; réguas 

(instrumentos de medida); lanternas sinalizadoras; telefone; 

gira-discos automáticos (música); máquinas fotográficas (foto-

grafar); medidores; lupas (ópticas); fios eléctricos; semiconduto-

res; circuitos integrados; interruptores fotoeléctricos (aparelhos 

eléctricos); interruptores eléctricos; ecrãs; instrumentos de 

controlo remoto; fios condutores de raios luminosos (fibras óp-

ticas); cancelas de rotação automática; aparelhos de pára-raios; 

equipamentos de electrogalvanização; equipamentos extintores; 

equipamentos de soldadura eléctrica; equipamentos de radiação 

para uso industrial; chapelaria de protecção; alarmes; campai-

nhas (dispositivos de alarme); óculos; baterias; filmes expostos; 

ferros eléctricos; roupas térmicas eléctricas.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 917 Classe 14.ª

Requerente: TRANS-WORLD ASIA INVESTMENT 

LIMITED

Sede: 4/F Winbase Centre, 208 Queen’s Road Central, Hong 

Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/12

Produtos: metais preciosos em estado bruto ou em estado 

semitransformado; guarda-jóias; colar (bijutaria); joalharia (bi-

jutaria); anéis (joalharia); obras artísticas em metais preciosos; 

chaveiros (ornamentos pequenos ou ornamentos de corrente 

curta); obras de arte em prata; bijutarias e obras artísticas em 

chifre, osso, dente e crosta; relógio de pulso; relógio; calendários 

perpétuos de mesa electrónicos.
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商標構成：

商標編號：N/57918 類別： 18

申請人：環宇亞洲投資有限公司

場所：香港皇后大道中208號勝基中心4樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/12

產品：（動物）皮；錢包；卡片包（皮夾子）；背包；購

物袋；手提包；旅行包；皮箱或皮紙板箱；鑰匙盒（皮製）；

皮涼蓆；皮製繫帶；裘皮；傘；手杖；馬具配件；香腸腸衣。

商標構成：

商標編號：N/57919 類別： 24

申請人：環宇亞洲投資有限公司

場所：香港皇后大道中208號勝基中心4樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/12

產品：紡織織物；襯料（紡織品）；熱敷膠黏纖維布；

紡織品壁掛；氈；紡織品毛巾；被子；床單（紡織品）；毛

毯；桌布（非紙製）；紡織品或塑料簾；定作的馬桶蓋罩（纖

維）；洗滌用手套；旗幟；壽衣。

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 918 Classe 18.ª

Requerente: TRANS-WORLD ASIA INVESTMENT 

LIMITED

Sede: 4/F Winbase Centre, 208 Queen’s Road Central, Hong 

Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/12

Produtos: couro (de animais); carteiras; carteiras para cartões 

(carteira de couro); mochilas; sacos de compras; malas de mão; 

malas de viagem; caixas em couro ou caixas em cartões de cou-

ro; porta-chaves (em couro); esteiras em couro; tiras em couro; 

peles de animais; chapéus-de-chuva/sol; bengalas; acessórios 

para selaria; invólucros para chouriço.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 919 Classe 24.ª

Requerente: TRANS-WORLD ASIA INVESTMENT 

LIMITED

Sede: 4/F Winbase Centre, 208 Queen’s Road Central, Hong 

Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/12

Produtos: tecidos têxteis; forros (produtos têxteis); tecidos de 

fibras para aplicação por calor; tapeçarias de parede em pro-

dutos têxteis; feltro; toalhas em produtos têxteis; cobertores; 

coberturas de cama (produtos têxteis); feltros; toalhas de mesa 

(não em papel); cortinas em produtos têxteis ou plásticas; esto-

jos fabricados especialmente para retretes (fibras); luvas para 

lavagem; bandeiras; mortalhas.
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商標構成：

商標編號：N/57920 類別： 25

申請人：環宇亞洲投資有限公司

場所：香港皇后大道中208號勝基中心4樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/12

產品：襯衫；服裝；褲子；外套；針織服裝；運動衫；大

衣；茄克（服裝）；皮衣；T恤衫；內衣；內褲；風衣；羽絨

服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；防水服；戲裝；鞋；帽；襪；手

套（服裝）；領帶；圍巾；皮帶（服飾用）；婚紗。

商標構成：

商標編號：N/57921 類別： 35

申請人：環宇亞洲投資有限公司

場所：香港皇后大道中208號勝基中心4樓

國籍：根據香港法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/12

服務：廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業行

情代理；商業管理和組織諮詢；工商管理輔助；公共關係；組

織商業或廣告展覽；飯店商業管理；特許經營的商業管理；進

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 920 Classe 25.ª

Requerente: TRANS-WORLD ASIA INVESTMENT 

LIMITED

Sede: 4/F Winbase Centre, 208 Queen’s Road Central, Hong 

Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/12

Produtos: camisas; vestuário; calças; casacos; vestuário em ma-

lha; roupas de desporto; sobretudos; jaquetas (vestuário); roupas 

de couro; T-shirt; roupas interiores; cuecas; gabardinas; vestuá-

rio de penugem; enxoval para bebés; fatos de banho; vestuário 

impermeável; vestidos para teatro; calçado; chapelaria; meias; 

luvas (vestuário); gravatas; cachecóis; cinturões (para vestuário 

e adornos); vestidos de noiva.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 921 Classe 35.ª

Requerente: TRANS-WORLD ASIA INVESTMENT 

LIMITED

Sede: 4/F Winbase Centre, 208 Queen’s Road Central, Hong 

Kong

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/12

Serviços: publicidade; apresentação de mercadorias em meios 

de comunicação para fins de retalho; agenciamento de informa-

ções comerciais; consultadoria de gestão e organização comer-

ciais; assistência de gestão de indústria e comércio; relações pú-

blicas; organização de exposições comerciais ou de publicidade; 

gestão comercial de hotel; gestão comercial de «franchising»; 

agenciamento de importação e exportação; leilão; promoção de 

vendas por conta de outrem; consultadoria em gestão de pes-
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出口代理；拍賣；替他人推銷；人事管理諮詢；商業場所搬

遷；複印；審計；尋找贊助。

商標構成：

商標編號：N/57964 類別： 14

申請人：賞穎（上海）珠寶有限公司

場所：中國上海市松江區文匯路1128號371室

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/14

產品：貴重金屬合金；貴重金屬盒；瑪瑙；銀飾品；手鐲

（珠寶）；鏈（珠寶）；錶水晶玻璃；貴重金屬徽章；手錶；

錶袋（套）。

商標構成：

商標編號：N/57965 類別： 14

申請人：賞穎（上海）珠寶有限公司

場所：中國上海市松江區文匯路1128號371室

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/14

產品：貴重金屬合金；貴重金屬盒；瑪瑙；銀飾品；手鐲

（珠寶）；鏈（珠寶）；錶水晶玻璃；貴重金屬徽章；手錶；

錶袋（套）。

商標構成：

商標編號：N/57992 類別： 29

申請人：陳斌

soal; mudança de estabelecimentos comerciais; fotocopiar; 

auditoria; procura de patrocínios.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 964 Classe 14.ª

Requerente: 賞穎（上海）珠寶有限公司

Sede: 中國上海市松江區文匯路1128號371室

Nacionalidade: Chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/14

Produtos: ligas de metais preciosos; caixas de metais precio-

sos; ágata; ornamentos de prata; pulseiras (joalharia); correntes 

(joalharia); vidro de cristal para relógios; emblemas em metais 

preciosos; relógios de pulso; sacos para relógios (capa).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 965 Classe 14.ª

Requerente: 賞穎（上海）珠寶有限公司

Sede: 中國上海市松江區文匯路1128號371室

Nacionalidade: Chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/14

Produtos: ligas de metais preciosos; caixas de metais precio-

sos; ágata; ornamentos de prata; pulseiras (joalharia); correntes 

(joalharia); vidro de cristal para relógios; emblemas em metais 

preciosos; relógios de pulso; sacos para relógios (capa).

A marca consiste em: 

Marca n.º N/57 992 Classe 29.ª

Requerente: 陳斌
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場所：中國福建省浦城縣蓮塘鎮西岩村坪洋頭46號

國籍：中國

活動：工業

申請日期：2011/07/15

產品：肉、肉湯、香腸、死家禽、乾燕窩、肉乾、肉鬆、

火腿、醃臘肉、板鴨、食用水生植物提取物、魚製食品、魚

翅、海蜇皮、乾貝、魷魚、魚子醬、魚鬆、龍蝦（非活）、甲

殼動物（非活）、貝殼類動物（非活）、海參（非活）、龍蝦

（非活）、聽裝（罐裝）魚、罐裝水果、肉罐頭、蔬菜罐頭、

水產罐頭、鵪鶉蛋罐頭、蜜餞、冷凍水果、以水果為主的零食

小吃、油炸土豆片、土豆煎餅、果醬、話梅、以果蔬為主的零

食小吃、乾桂元、加工過的檳榔、醃製蔬菜、紫菜、海帶、脫

水菜、海菜、製湯劑、蔬菜湯料、蕃茄汁、榨菜、蘿蔔乾、腐

乳、食用乾花、醬菜、筍乾、蛋、皮蛋（松花蛋）、豆奶（牛

奶替代品）、牛奶製品、酸奶、奶粉、牛奶飲料（以牛奶為主

的）、牛奶、食用油、蔬菜色拉、水果色拉、果凍、口香糖膠

基、加工過的花生、精製堅果仁、加工過的瓜子、糖炒栗子、

熟製豆、乾食用菌、髮菜、冬菇、木耳、豆腐製品、腐竹、食

用蛋白。

商標構成：

商標編號：N/58018 類別： 34

申請人：Japan Tobacco Inc.

場所：2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/18

產品：已加工或未加工煙草；吸煙用煙草，煙斗用煙草，

捲煙用煙草，咀嚼用煙草；無煙煙草；香煙，雪茄，小香煙；

非用於醫藥或治療用途的與煙草分開或一同售賣的吸煙用代用

品；鼻煙；包括在第34類內的煙具；香煙用捲煙紙，香煙管及

火柴。

Sede: 中國福建省浦城縣蓮塘鎮西岩村坪洋頭46號

Nacionalidade: Chinesa

Actividade: industrial

Data do pedido: 2011/07/15

Produtos: carne, caldo de carne, salsichas, aves mortas, ninhos 

de andorinha secos, carne seca, carne seca desfiada, fiambre, car-

ne curada, patos secos e salgados, extractos de plantas aquáticas 

comestíveis, alimentos feitos de peixe, barbatanas de tubarão, 

pele de medusa, vieiras secas, lula, caviar, peixe seco desfiado, la-

gostas (não vivas), crustáceos (não vivos), moluscos (não vivos), 

holotúrias (não vivas), lagostas (não vivas), peixes enlatados, 

fruta enlatada, carne enlatada, legumes enlatados, marisco enla-

tado, ovos de codorniz enlatados, compotas, frutos congelados, 

refeições ligeiras à base de fruta, batatas fritas em fatias, pan-

quecas de batatas, doces, ameixas agridoces, refeições ligeiras à 

base de frutas e legumes, longanas secas, «betel nut» processa-

das, legumes em conserva, alga, alga castanha, legumes desidra-

tados, legumes de mar, preparações para fazer sopa, materiais 

para sopas vegetais, sumo de tomate, tubérculos de mostarda 

condimentados, nabo seco, coalhadas de soja preservadas, flores 

secas comestíveis, legumes de conserva em molho de soja, bam-

bu seco, ovos, ovos conservados em cal, leite de soja (substitutos 

de leite), produtos de leite de vaca, leite com «acidophilus», leite 

em pó, bebidas de leite (onde o leite predomina), leite de vaca, 

óleos comestíveis, saladas de legumes, saladas de frutas, geleias 

de fruta, base de goma de mastigação, amendoins processados, 

nozes preparadas com requinte, sementes de melão processadas, 

castanha frita com açúcar, soja cozida, fungos secos comestíveis, 

alga comestível, cogumelos, agárico, produtos de tofu, «tofu» 

seco em folhas, proteína comestível.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/58 018 Classe 34.ª

Requerente: Japan Tobacco Inc.

Sede: 2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/18

Produtos: tabaco, manufacturado ou não manufacturado; ta-

baco para fumar, tabaco para cachimbo, tabaco para enrolar, ta-

baco para mascar, tabaco «snus»; cigarros, charutos, cigarrilhas; 

substâncias para fumar vendidas em separado ou misturadas 

com tabaco, sem fins medicinais ou curativos; rapé; artigos para 

fumadores incluídos na classe 34.ª; mortalhas para cigarros, tu-

bos de cigarros e fósforos.
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商標構成：

商標編號：N/58041 類別： 29

申請人：南粵食品水產有限公司

場所：澳門何賢紳士大馬路無門牌批發市場大廈二樓203室

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/19

產品：肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬、冷凍、乾製及

煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及奶製品，食

用油和油脂。

商標構成：

商標編號：N/58042 類別： 31

申請人：南粵食品水產有限公司

場所：澳門何賢紳士大馬路無門牌批發市場大廈二樓203室

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/19

產品：農業、園藝、林業產品及不屬別類的穀物，活家

禽、活動物，牲畜、新鮮水果和蔬菜，種籽，草木及花卉，動

物飼料，麥芽。

商標構成：

商標編號：N/58043 類別： 35

申請人：南粵食品水產有限公司

場所：澳門何賢紳士大馬路無門牌批發市場大廈二樓203室

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業及工業

A marca consiste em: 

Marca n.º N/58 041 Classe 29.ª

Requerente: Agência Comercial de Géneros Alimentícios e 

Produtos Marinhos Nam Yue, Limitada

Sede: 澳門何賢紳士大馬路無門牌批發市場大廈二樓203室

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/19

Produtos: carne, peixe, aves e caça, extractos de carne, frutos 

e legumes em conserva, congelados, secos e cozinhados, geleias, 

doces, compotas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras 

comestíveis.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/58 042 Classe 31.ª

Requerente: Agência Comercial de Géneros Alimentícios e 

Produtos Marinhos Nam Yue, Limitada

Sede: 澳門何賢紳士大馬路無門牌批發市場大廈二樓203室

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/19

Produtos: produtos agrícolas, hortícolas e florestais e grãos 

não incluídos noutras classes, aves vivas, animais vivos, gado, 

frutos e legumes frescos, sementes, plantas e flores naturais, ali-

mentos para animais, malte.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/58 043 Classe 35.ª

Requerente: Agência Comercial de Géneros Alimentícios e 

Produtos Marinhos Nam Yue, Limitada

Sede: 澳門何賢紳士大馬路無門牌批發市場大廈二樓203室

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial e industrial
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申請日期：2011/07/19

服務：肉、魚、家禽及野味、肉汁、醃漬、冷凍、乾製及

煮熟的水果和蔬菜、果凍、果醬、蜜餞、蛋、奶及奶製品、食

用油和油脂、農業、園藝、林業產品及不屬別類的穀物、活家

禽、活動物、牲畜、新鮮水果和蔬菜、種籽、草木及花卉、動

物飼料及麥芽的零售和批發；進出口代理；推廣及銷售；廣

告；商業管理諮詢；工商管理輔助；實業經營；實業管理及辦

公事務。

商標構成：

商標編號：N/58044 類別： 29

申請人：南粵食品水產有限公司

場所：澳門何賢紳士大馬路無門牌批發市場大廈二樓203室

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/19

產品：肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬、冷凍、乾製及

煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及奶製品，食

用油和油脂。

商標構成：

商標編號：N/58045 類別： 31

申請人：南粵食品水產有限公司

場所：澳門何賢紳士大馬路無門牌批發市場大廈二樓203室

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/19

產品：農業、園藝、林業產品及不屬別類的穀物，活家

禽、活動物，牲畜、新鮮水果和蔬菜，種籽，草木及花卉，動

物飼料，麥芽。

商標構成：

Data do pedido: 2011/07/19

Serviços: venda a retalho e por grosso de carne, peixe, aves e 

caça, extractos de carne, frutos e legumes em conserva, conge-

lados, secos e cozinhados, geleias, doces, compotas, ovos, leite e 

produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, produtos agríco-

las, hortícolas e florestais e grãos não incluídos noutras classes, 

aves vivas, animais vivos, gado, frutos e legumes frescos, semen-

tes, plantas e flores naturais, alimentos para animais e malte; 

agenciamento de importação e exportação; promoção e vendas; 

publicidade; consultadoria de gestão comercial; assistência de 

gestão de indústria e comércio; gestão comercial; administração 

comercial e serviços de escritório.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/58 044 Classe 29.ª

Requerente: Agência Comercial de Géneros Alimentícios e 

Produtos Marinhos Nam Yue, Limitada

Sede: 澳門何賢紳士大馬路無門牌批發市場大廈二樓203室

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/19

Produtos: carne, peixe, aves e caça, extractos de carne, frutos, 

e legumes em conserva, congelados, secos e cozinhados, geleias, 

doces, compotas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras 

comestíveis.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/58 045 Classe 31.ª

Requerente: Agência Comercial de Géneros Alimentícios e 

Produtos Marinhos Nam Yue, Limitada

Sede: 澳門何賢紳士大馬路無門牌批發市場大廈二樓203室

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/19

Produtos: produtos agrícolas, hortícolas e florestais e grãos 

não incluídos noutras classes, aves vivas, animais vivos, gado, 

frutos e legumes frescos, sementes, plantas e flores naturais, ali-

mentos para animais, malte.

A marca consiste em: 
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商標編號：N/58046 類別： 35

申請人：南粵食品水產有限公司

場所：澳門何賢紳士大馬路無門牌批發市場大廈二樓203室

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/19

服務：肉、魚、家禽及野味、肉汁、醃漬、冷凍、乾製及

煮熟的水果和蔬菜、果凍、果醬、蜜餞、蛋、奶及奶製品、食

用油和油脂、農業、園藝、林業產品及不屬別類的穀物、活家

禽、活動物、牲畜、新鮮水果和蔬菜、種籽、草木及花卉、動

物飼料及麥芽的零售和批發；進出口代理；推廣及銷售；廣

告；商業管理諮詢；工商管理輔助；實業經營；實業管理及辦

公事務。

商標構成：

商標編號：N/58047 類別： 29

申請人：南粵食品水產有限公司

場所：澳門何賢紳士大馬路無門牌批發市場大廈二樓203室

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/19

產品：肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬、冷凍、乾製及

煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及奶製品，食

用油和油脂。

商標構成：

商標編號：N/58048 類別： 31

申請人：南粵食品水產有限公司

場所：澳門何賢紳士大馬路無門牌批發市場大廈二樓203室

國籍：根據澳門法例成立

Marca n.º N/58 046 Classe 35.ª

Requerente: Agência Comercial de Géneros Alimentícios e 

Produtos Marinhos Nam Yue, Limitada

Sede: 澳門何賢紳士大馬路無門牌批發市場大廈二樓203室

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/19

Serviços: venda a retalho e por grosso de carne, peixe, aves e 

caça, extractos de carne, frutos e legumes em conserva, conge

lados, secos e cozinhados, geleias, doces, compotas, ovos, leite e 

produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, produtos agríco

las, hortícolas e florestais e grãos não incluídos noutras classes, 

aves vivas, animais vivos, gado, frutos e legumes frescos, semen

tes, plantas e flores naturais, alimentos para animais e malte; 

agenciamento de importação e exportação; promoção e vendas; 

publicidade; consultadoria de gestão comercial; assistência de 

gestão de indústria e comércio; gestão comercial; administração 

comercial e serviços de escritório.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/58 047 Classe 29.ª

Requerente: Agência Comercial de Géneros Alimentícios e 

Produtos Marinhos Nam Yue, Limitada

Sede: 澳門何賢紳士大馬路無門牌批發市場大廈二樓203室

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/19

Produtos: carne, peixe, aves e caça, extractos de carne, frutos 

e legumes em conserva, congelados, secos e cozinhados, geleias, 

doces, compotas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras 

comestíveis.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/58 048 Classe 31.ª

Requerente: Agência Comercial de Géneros Alimentícios e 

Produtos Marinhos Nam Yue, Limitada

Sede: 澳門何賢紳士大馬路無門牌批發市場大廈二樓203室

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de Macau
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活動：商業及工業

申請日期：2011/07/19

產品：農業、園藝、林業產品及不屬別類的穀物，活家

禽、活動物，牲畜、新鮮水果和蔬菜，種籽，草木及花卉，動

物飼料，麥芽。

商標構成：

商標編號：N/58049 類別： 35

申請人：南粵食品水產有限公司

場所：澳門何賢紳士大馬路無門牌批發市場大廈二樓203室

國籍：根據澳門法例成立

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/19

服務：肉、魚、家禽及野味、肉汁、醃漬、冷凍、乾製及

煮熟的水果和蔬菜、果凍、果醬、蜜餞、蛋、奶及奶製品、食

用油和油脂、農業、園藝、林業產品及不屬別類的穀物、活家

禽、活動物、牲畜、新鮮水果和蔬菜、種籽、草木及花卉、動

物飼料及麥芽的零售和批發；進出口代理；推廣及銷售；廣

告；商業管理諮詢；工商管理輔助；實業經營；實業管理及辦

公事務。

商標構成：

商標編號：N/58050 類別： 34

申請人：張少華

場所：澳門氹仔海洋花園紅梅苑20樓G單位

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/19

產品：煙草、煙具、火柴。

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/19

Produtos: produtos agrícolas, hortícolas e florestais e grãos 

não incluídos noutras classes, aves vivas, animais vivos, gado, 

frutos e legumes frescos, sementes, plantas e flores naturais, ali

mentos para animais, malte.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/58 049 Classe 35.ª

Requerente: Agência Comercial de Géneros Alimentícios e 

Produtos Marinhos Nam Yue, Limitada

Sede: 澳門何賢紳士大馬路無門牌批發市場大廈二樓203室

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de Macau

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/19

Serviços: venda a retalho e por grosso de carne, peixe, aves e 

caça, extractos de carne, frutos e legumes em conserva, conge

lados, secos e cozinhados, geleias, doces, compotas, ovos, leite e 

produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, produtos agríco

las, hortícolas e florestais e grãos não incluídos noutras classes, 

aves vivas, animais vivos, gado, frutos e legumes frescos, semen

tes, plantas e flores naturais, alimentos para animais e malte; 

agenciamento de importação e exportação; promoção e vendas; 

publicidade; consultadoria de gestão comercial; assistência de 

gestão de indústria e comércio; gestão comercial; administração 

comercial e serviços de escritório.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/58 050 Classe 34.ª

Requerente: Cheong Sio Wa

Sede: 澳門氹仔海洋花園紅梅苑20樓G單位

Nacionalidade: Chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/19

Produtos: tabaco, artigos para fumadores, fósforos.
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商標構成：

顏色要求：黑色。

商標編號：N/58054 類別： 45

申請人：北京盈天科地知識產權代理有限公司

場所：中國北京市朝陽區東四環中路76號C502

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/19

服務：調解；仲裁；知識產權諮詢；版權管理；知識產權

許可；知識產權監督；法律研究；訴訟服務；計算機軟件許可

（法律服務）；域名註冊。

商標構成：

商標編號：N/58060 類別： 9

申請人：Universal Entertainment Corporation

場所：Ariake Frontier Building, Tower A, 3726 Ariake, 

Kotoku, Tokyo 1350063, Japan

國籍：日本

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/19

產品：角子老虎機及其部件；視像角子老虎機及其部件；

金錢玩耍遊戲機及其部件；帶液晶顯示器的金錢玩耍遊戲機及

其部件；帶液晶顯示器的機械式旋轉種類角子老虎機及其部

件；媒體儲存用，電子電路用電腦軟件，光碟，磁帶，磁碟，

磁性光碟磁卡，唯讀記憶體光碟，匣式唯讀記憶體及數碼雷射

A marca consiste em: 

Reivindicação de cores: preto.

Marca n.º N/58 054 Classe 45.ª

Requerente: Beijing Ying Tian Ke Di Intellectual Property 

Rights Agency Co., Ltd.

Sede: Room C502, Tower C, Da Cheng International Center, 

n.º 76, East 4th Ring Middle Road, Chaoyang District, Beijing, 

People’s Republic of China

Nacionalidade: Chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/19

Serviços: intermediação; arbitragem; consultadoria de pro

priedade intelectual; gestão de direitos de autor; licenciamento 

da propriedade intelectual; supervisão da propriedade intelec

tual; pesquisa jurídica; serviços de litígio; licenciamento de soft

ware de computador (serviços jurídicos); registo de nomes de 

domínio.

A marca consiste em: 

Marca n.º N/58 060 Classe 9.ª

Requerente: Universal Entertainment Corporation

Sede: Ariake Frontier Building, Tower A, 3726 Ariake, 

Kotoku, Tokyo 1350063, Japan

Nacionalidade: Japonesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/19

Produtos: «slot machines» e partes para as mesmas; «vídeo 

slot machines» e partes para as mesmas; máquinas para jogos a 

dinheiro e partes para as mesmas; máquinas para jogos a dinhei

ro com «liquid crystal display» e partes para as mesmas; «me

chanical reel type slot machines» com «liquid crystal display» 

e partes para as mesmas; «software» para computadores para 

armanezamento de «media», para circuitos electrónicos, discos 

ópticos, fitas magnéticas, discos magnéticos, cartões magnéticos, 

discos ópticomagnéticos, «CDROMs», cartuchos «ROM» e 

«DVDs», nomeadamente «software» para computadores para 
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影碟，如用於控制角子老虎機及遊戲機用電腦軟件；遊戲機及

角子老虎機用電腦遊戲軟件。

商標構成：

商標編號：N/58189 類別： 5

申請人：北京新百利恒康源國際貿易有限公司

場所：中國北京市朝陽區光華路7號漢威大廈西區1719室

國籍：中國

活動：商業及工業

申請日期：2011/07/22

產品：嬰兒奶粉；嬰兒食品；嬰兒用含乳麵粉；醫用營養

食物；醫用營養飲料；醫用營養品；醫用食物營養製劑；蛋白

牛奶；醫用營養添加劑；醫用白朊食品。

商標構成：

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

律制度》第十條第一款d）項、第二款及第二百七十五條至第

二百七十七條之規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

controlar «slot machines» e máquinas de jogos; «software» para 

jogos de computador para máquinas de jogos e «slot machines».

A marca consiste em: 

Marca n.º N/58 189 Classe 5.ª

Requerente: 北京新百利恒康源國際貿易有限公司

Sede: 中國北京市朝陽區光華路7號漢威大廈西區1719室

Nacionalidade: Chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2011/07/22

Produtos: leite em pó para bebés; alimentos para bebés; fari

nhas com leite para bebés; alimentos dietéticos de uso médico; 

bebidas dietéticas de uso medicinal; substâncias dietéticas de 

uso medicinal; preparações dietéticas alimentares de uso medi

cinal; leite proteico; aditivos dietéticos de uso medicinal; alimen

tos albuminosos para fins medicinais.

A marca consiste em: 

Em conformidade com a alínea d) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 

10.º do RJPI, aprovado pelo DecretoLei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido 

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, dos des

pachos abaixo mencionados, no prazo de um mês a contar da 

data desta publicação.

批給

Concessão

程序編號

Processo n.º

註冊日期

Data do

registo

批示日期

Data do

despacho

註冊權利人之名稱

Nome do titular

所屬國/地區

País/Território

resid.

分類

Classe

N/052207 2011/08/08 2011/08/08 天惠發展有限公司

C O M PA N H I A D E D E S E N VO LV I M E N TO T I N WA I 

LIMITADA

MO 45

N/053791 2011/08/08 2011/08/08 成明科技藥業有限公司 MO 05

N/054174 2011/08/08 2011/08/08 Terremark Trademark Holdings, Inc. US 38
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程序編號

Processo n.º

註冊日期

Data do

registo

批示日期

Data do

despacho

註冊權利人之名稱

Nome do titular

所屬國/地區

País/Território

resid.

分類

Classe

N/054175 2011/08/08 2011/08/08 Terremark Trademark Holdings, Inc. US 42

N/054176 2011/08/08 2011/08/08 Terremark Trademark Holdings, Inc. US 45

N/054575 2011/08/08 2011/08/08 Prada S.p.A. IT 03

N/054576 2011/08/08 2011/08/08 Prada S.p.A. IT 09

N/054577 2011/08/08 2011/08/08 Prada S.p.A. IT 18

N/054578 2011/08/08 2011/08/08 Prada S.p.A. IT 25

N/054746 2011/08/08 2011/08/08 FUJI MEDICAL INSTRUMENTS MFG. CO., LTD. JP 10

N/054767 2011/08/08 2011/08/08 Nintendo Co., Ltd. JP 09

N/054768 2011/08/08 2011/08/08 Nintendo Co., Ltd. JP 16

N/054770 2011/08/08 2011/08/08 Nintendo Co., Ltd. JP 25

N/054771 2011/08/08 2011/08/08 Nintendo Co., Ltd. JP 28

N/054772 2011/08/08 2011/08/08 Nintendo Co., Ltd. JP 30

N/054773 2011/08/08 2011/08/08 Nintendo Co., Ltd. JP 32

N/054774 2011/08/08 2011/08/08 Nintendo Co., Ltd. JP 41

N/054810 2011/08/08 2011/08/08 Barry Callebaut AG CH 30

N/054940 2011/08/08 2011/08/08 GAP (ITM) INC. US 35

N/054941 2011/08/08 2011/08/08 GAP (ITM) INC. US 25

N/054949 2011/08/08 2011/08/08 MAKER’S SHIRT KAMAKURA CO., LTD. JP 25

N/054952 2011/08/08 2011/08/08 Cantor G&W, L.P. US 09

N/054953 2011/08/08 2011/08/08 Cantor G&W, L.P. US 41

N/055013 2011/08/08 2011/08/08 The Manufacturers Life Insurance Company CA 36

N/055014 2011/08/08 2011/08/08 The Manufacturers Life Insurance Company CA 36

N/055042 2011/08/08 2011/08/08 陳山海

Chan San Hoi

MO 39

N/055043 2011/08/08 2011/08/08 陳山海

Chan San Hoi

MO 39

N/055047 2011/08/08 2011/08/08 同珍（知識產權）股份有限公司

Tung Chun (IP) Holdings Limited

HK 29

N/055048 2011/08/08 2011/08/08 同珍（知識產權）股份有限公司

Tung Chun (IP) Holdings Limited

HK 30

N/055049 2011/08/08 2011/08/08 同珍（知識產權）股份有限公司

Tung Chun (IP) Holdings Limited

HK 29

N/055050 2011/08/08 2011/08/08 同珍（知識產權）股份有限公司

Tung Chun (IP) Holdings Limited

HK 30

N/055051 2011/08/08 2011/08/08 同珍（知識產權）股份有限公司

Tung Chun (IP) Holdings Limited

HK 29

N/055052 2011/08/08 2011/08/08 同珍（知識產權）股份有限公司

Tung Chun (IP) Holdings Limited

HK 30

N/055259 2011/08/08 2011/08/08 KISS Catalog Ltd. US 09

N/055260 2011/08/08 2011/08/08 KISS Catalog Ltd. US 09
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N/055261 2011/08/08 2011/08/08 KISS Catalog Ltd. US 09

N/055262 2011/08/08 2011/08/08 KISS Catalog Ltd. US 09

N/055263 2011/08/08 2011/08/08 KISS Catalog Ltd. US 09

N/055309 2011/08/08 2011/08/08 PF PRISM C.V. NL 05

N/055330 2011/08/08 2011/08/08 adidas International Marketing BV NL 35

N/055479 2011/08/08 2011/08/08 HLT International IP LLC US 43

N/055480 2011/08/08 2011/08/08 HLT International IP LLC US 43

N/055481 2011/08/08 2011/08/08 HLT International IP LLC US 43

N/055482 2011/08/08 2011/08/08 HLT International IP LLC US 43

N/055563 2011/08/08 2011/08/08 Danjaq, LLC US 09

N/055564 2011/08/08 2011/08/08 Danjaq, LLC US 34

N/055565 2011/08/08 2011/08/08 Danjaq, LLC US 41

N/055614 2011/08/08 2011/08/08 SBE HOTEL LICENSING, LLC US 43

N/055736 2011/08/08 2011/08/08 GENEVA LABORATORIES LIMITED VG 03

N/055826 2011/08/08 2011/08/08 IGT US 09

N/055840 2011/08/08 2011/08/08 Watson Enterprises Limited VG 03

N/055841 2011/08/08 2011/08/08 Watson Enterprises Limited VG 30

N/055842 2011/08/08 2011/08/08 Watson Enterprises Limited VG 30

N/055858 2011/08/08 2011/08/08 K I R I N B E V E R AG E K A BU S H I K I K A I S H A (A L S O 

TRADING AS KIRIN BEVERAGE CORPORATION)

JP 32

N/055859 2011/08/08 2011/08/08 K I R I N B E V E R AG E K A BUS H I K I K A I S H A (A L S O 

TRADING AS KIRIN BEVERAGE CORPORATION)

JP 32

N/055860 2011/08/08 2011/08/08 K I R I N B E V E R AG E K A BU S H I K I K A I S H A (A L S O 

TRADING AS KIRIN BEVERAGE CORPORATION)

JP 32

N/055861 2011/08/08 2011/08/08 金蝶電子商務技術（深圳）有限公司

Kingdee E-Commerce Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  

CN 09

N/055862 2011/08/08 2011/08/08 金蝶電子商務技術（深圳）有限公司

Kingdee E-Commerce Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  

CN 38

N/055863 2011/08/08 2011/08/08 金蝶電子商務技術（深圳）有限公司

Kingdee E-Commerce Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  

CN 42

N/055864 2011/08/08 2011/08/08 金蝶電子商務技術（深圳）有限公司

Kingdee E-Commerce Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  

CN 09

N/055865 2011/08/08 2011/08/08 金蝶電子商務技術（深圳）有限公司

Kingdee E-Commerce Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  

CN 38

N/055866 2011/08/08 2011/08/08 金蝶電子商務技術（深圳）有限公司

Kingdee E-Commerce Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  

CN 42

N/055867 2011/08/08 2011/08/08 金蝶軟件（中國）有限公司

Kingdee Software (China) Co., Ltd.  

CN 09

N/055868 2011/08/08 2011/08/08 金蝶軟件（中國）有限公司

Kingdee Software (China) Co., Ltd.  

CN 35
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N/055869 2011/08/08 2011/08/08 金蝶軟件（中國）有限公司

Kingdee Software (China) Co., Ltd.  

CN 42

N/055870 2011/08/08 2011/08/08 金蝶軟件（中國）有限公司

Kingdee Software (China) Co., Ltd.  

CN 35

N/055871 2011/08/08 2011/08/08 金蝶軟件（中國）有限公司

Kingdee Software (China) Co., Ltd.   

CN 09

N/055872 2011/08/08 2011/08/08 金蝶軟件（中國）有限公司

Kingdee Software (China) Co., Ltd.   

CN 42

N/055873 2011/08/08 2011/08/08 金蝶軟件（中國）有限公司

Kingdee Software (China) Co., Ltd.   

CN 09

N/055874 2011/08/08 2011/08/08 金蝶軟件（中國）有限公司

Kingdee Software (China) Co., Ltd.   

CN 42

N/055875 2011/08/08 2011/08/08 金蝶軟件（中國）有限公司

Kingdee Software (China) Co., Ltd.   

CN 09

N/055876 2011/08/08 2011/08/08 金蝶軟件（中國）有限公司

Kingdee Software (China) Co., Ltd.   

CN 42

N/055877 2011/08/08 2011/08/08 金蝶軟件（中國）有限公司

Kingdee Software (China) Co., Ltd.   

CN 09

N/055878 2011/08/08 2011/08/08 金蝶軟件（中國）有限公司

Kingdee Software (China) Co., Ltd.   

CN 42

N/055879 2011/08/08 2011/08/08 金蝶軟件（中國）有限公司

Kingdee Software (China) Co., Ltd.   

CN 09

N/055880 2011/08/08 2011/08/08 金蝶軟件（中國）有限公司

Kingdee Software (China) Co., Ltd.   

CN 42

N/055881 2011/08/08 2011/08/08 金蝶軟件（中國）有限公司

Kingdee Software (China) Co., Ltd.   

CN 09

N/055882 2011/08/08 2011/08/08 金蝶軟件（中國）有限公司

Kingdee Software (China) Co., Ltd.   

CN 42

N/055884 2011/08/08 2011/08/08 Six Continents Hotels, Inc. US 43

N/055886 2011/08/08 2011/08/08 太和集團有限公司

SOCIEDADE DO GRUPO TAI WO LIMITADA

MO 20

N/055887 2011/08/08 2011/08/08 太和集團有限公司

SOCIEDADE DO GRUPO TAI WO LIMITADA

MO 35

N/055892 2011/08/08 2011/08/08 AIR CHINA LIMITED CN 09

N/055893 2011/08/08 2011/08/08 AIR CHINA LIMITED CN 09

N/055894 2011/08/08 2011/08/08 AIR CHINA LIMITED CN 09

N/055895 2011/08/08 2011/08/08 AIR CHINA LIMITED CN 14

N/055896 2011/08/08 2011/08/08 AIR CHINA LIMITED CN 14

N/055897 2011/08/08 2011/08/08 AIR CHINA LIMITED CN 14

N/055898 2011/08/08 2011/08/08 AIR CHINA LIMITED CN 16

N/055899 2011/08/08 2011/08/08 AIR CHINA LIMITED CN 18
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N/055900 2011/08/08 2011/08/08 AIR CHINA LIMITED CN 25

N/055901 2011/08/08 2011/08/08 AIR CHINA LIMITED CN 28

N/055902 2011/08/08 2011/08/08 AIR CHINA LIMITED CN 28

N/055903 2011/08/08 2011/08/08 AIR CHINA LIMITED CN 28

N/055904 2011/08/08 2011/08/08 AIR CHINA LIMITED CN 35

N/055905 2011/08/08 2011/08/08 AIR CHINA LIMITED CN 35

N/055906 2011/08/08 2011/08/08 AIR CHINA LIMITED CN 35

N/055910 2011/08/08 2011/08/08 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED JP 05

N/055911 2011/08/08 2011/08/08 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED JP 05

N/055912 2011/08/08 2011/08/08 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED JP 05

N/055913 2011/08/08 2011/08/08 GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio CH 25

N/055915 2011/08/08 2011/08/08 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd AU 28

N/055934 2011/08/08 2011/08/08 晉江市金斯克鞋業有限公司 CN 18

N/055935 2011/08/08 2011/08/08 晉江市金斯克鞋業有限公司 CN 25

N/055936 2011/08/08 2011/08/08 晉江市金斯克鞋業有限公司 CN 35

N/055937 2011/08/08 2011/08/08 李夕坤 CN 36

N/055938 2011/08/08 2011/08/08 李夕坤 CN 37

N/055939 2011/08/08 2011/08/08 深圳市歐珀銳納米科技有限公司 CN 03

N/055940 2011/08/08 2011/08/08 廣東省中山食品進出口有限公司 CN 14

N/055941 2011/08/08 2011/08/08 寧波泰威特電器有限公司 CN 11

N/055942 2011/08/08 2011/08/08 寧波煊華電器有限公司 CN 09

N/055943 2011/08/08 2011/08/08 余姚市安聯電子科技有限公司 CN 09

N/055944 2011/08/08 2011/08/08 寧波煜新電器有限公司 CN 09

N/055945 2011/08/08 2011/08/08 佛山市南海松業電器有限公司 CN 11

N/055947 2011/08/08 2011/08/08 科斯莫．古奇．盧多爾夫  

COSIMO GUCCI LUDOLF

IT 03

N/055948 2011/08/08 2011/08/08 科斯莫．古奇．盧多爾夫  

COSIMO GUCCI LUDOLF

IT 09

N/055949 2011/08/08 2011/08/08 科斯莫．古奇．盧多爾夫  

COSIMO GUCCI LUDOLF

IT 14

N/055950 2011/08/08 2011/08/08 科斯莫．古奇．盧多爾夫  

COSIMO GUCCI LUDOLF

IT 24

N/055951 2011/08/08 2011/08/08 科斯莫．古奇．盧多爾夫  

COSIMO GUCCI LUDOLF

IT 25

N/055981 2011/08/08 2011/08/08 Las Vegas Sands Corp. US 35

N/055982 2011/08/08 2011/08/08 Las Vegas Sands Corp. US 41

N/055983 2011/08/08 2011/08/08 The Coca-Cola Company US 32

N/056013 2011/08/08 2011/08/08 PF PRISM C.V. NL 05
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N/056027 2011/08/08 2011/08/08 ANDERSEN INSTITUTE OF BREAD & LIFE CO., LTD JP 30

N/056028 2011/08/08 2011/08/08 ANDERSEN INSTITUTE OF BREAD & LIFE CO., LTD JP 43

N/056036 2011/08/08 2011/08/08 SAMANTHA THAVASA JAPAN LIMITED JP 35

N/056037 2011/08/08 2011/08/08 科斯莫．古奇．盧多爾夫

COSIMO GUCCI LUDOLF

IT 18

N/056038 2011/08/08 2011/08/08 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. JP 05

N/056039 2011/08/08 2011/08/08 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. JP 05

N/056053 2011/08/08 2011/08/08 東莞市和富實業投資有限公司 CN 25

N/056057 2011/08/08 2011/08/08 Universal Entertainment Corporation JP 09

N/056063 2011/08/08 2011/08/08 歐其榮

AO KEI WENG

MO 30

N/056064 2011/08/08 2011/08/08 歐其榮

AO KEI WENG

MO 30

N/056086 2011/08/08 2011/08/08 JOHNSON & JOHNSON US 05

N/056087 2011/08/08 2011/08/08 JOHNSON & JOHNSON US 05

拒絕
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備註

Observações

根據經12月13日第97/99/M號法令核准

之《工業產權法律制度》

Nos termos do RJPI, aprovado pelo 

D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/045897 2011/08/02 Las Vegas Sands Corp. US 25 第9條第1款e）項。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/045914 2011/08/02 Las Vegas Sands Corp. US 25 第9條第1款e）項。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/045931 2011/08/02 Las Vegas Sands Corp. US 25 第9條第1款e）項。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/045965 2011/08/02 Las Vegas Sands Corp. US 25 第9條第1款e）項。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/045982 2011/08/02 Las Vegas Sands Corp. US 25 第9條第1款e）項。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/045999 2011/08/02 Las Vegas Sands Corp. US 25 第9條第1款e）項。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º.

N/052358 2011/08/04 文錦豪 HK 5 第214條第1款a）項，結合第9條第1

款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conju-

gado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º
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根據經12月13日第97/99/M號法令核准

之《工業產權法律制度》

Nos termos do RJPI, aprovado pelo 

D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/054606 2011/08/09 天士力大藥廠（中國）一人有限公司 MO 5 第214條第2款b）項，結合第215條第

1款和第9條第1款c）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, con-

jugado com o n.º 1 do art.º 215.º e a 

alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/054607 2011/08/04 馬應龍大藥廠（中國）一人有限公司 MO 5 第9條第1款e）項。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/054608 2011/08/09 哈藥（澳門）一人有限公司 MO 5 第9條第1款c）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/055255 2011/08/02 黃輝永

Wong Fai Weng

MO 5 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/055266 2011/08/09 蔡文盾

Choi Man Ton

MO 3 第199條第1款c）項，結合第214條第

2款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, con-

jugado com alínea a) do n.º 2 do art.º 
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P/001081 986-M 2011/08/04 Honeywell International Inc. US

P/001082 987-M 2011/08/04 Honeywell International Inc. US

P/001083 988-M 2011/08/04 Honeywell International Inc. US

P/010140 10034-M 2011/08/02 Miramar Hotel & Investment Co. Ltd. HK

P/011998 11882-M 2011/08/04 VICTOR GUEDES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, S.A. PT

P/011999 11883-M 2011/08/04 VICTOR GUEDES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, S.A. PT

P/012000 11884-M 2011/08/04 VICTOR GUEDES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, S.A. PT

P/012001 11885-M 2011/08/04 VICTOR GUEDES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, S.A. PT

P/012002 11886-M 2011/08/04 VICTOR GUEDES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, S.A. PT

P/012003 11887-M 2011/08/04 VICTOR GUEDES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, S.A. PT

P/012450 12516-M 2011/08/04 Jones Investment Co. Inc. US

P/012453 12519-M 2011/08/04 Jones Investment Co. Inc. US

P/012461 12527-M 2011/08/04 ALTICOR INC. US

P/012468 12535-M 2011/08/04 ABBOTT LABORATORIES US
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P/012884 12767-M 2011/08/02 ALTICOR INC. US

P/013010 12894-M 2011/08/04 IMPERIAL TOBACCO LIMITED GB

P/013506 13422-M 2011/08/04 Bonneterie Cevenole FR

P/014160 14101-M 2011/08/04 Dr Dunner AG CH

P/014161 14102-M 2011/08/04 Dr Dunner AG CH

N/001475 - 2011/08/08 HAIER GROUP CORPORATION, uma sociedade organizada e 

existindo segundo as leis da República Popular da China

CN

N/001476 - 2011/08/08 HAIER GROUP CORPORATION, uma sociedade organizada e 

existindo segundo as leis da República Popular da China

CN

N/001477 - 2011/08/08 HAIER GROUP CORPORATION, uma sociedade organizada e 

existindo segundo as leis da República Popular da China

CN

N/002150 - 2011/08/02 ALTICOR INC. US

N/002467 - 2011/08/08 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft DE

N/002468 - 2011/08/08 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft DE

N/002469 - 2011/08/08 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft DE

N/002470 - 2011/08/08 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft DE

N/002471 - 2011/08/08 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft DE

N/002472 - 2011/08/08 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft DE

N/002473 - 2011/08/08 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft DE

N/002508 - 2011/08/02 PROFESSIONAL LOCK CENTRE COMPANY LIMITED, sociedade 

de responsabilidade limitada, organizada segundo as leis de Hong Kong

HK

N/002641 - 2011/08/08 Haier Group Corporation, uma sociedade organizada e existindo segundo 

as leis da República Popular da China

CN

N/002642 - 2011/08/08 Haier Group Corporation, uma sociedade organizada e existindo segundo 

as leis da República Popular da China

CN

N/002643 - 2011/08/08 Haier Group Corporation, uma sociedade organizada e existindo segundo 

as leis da República Popular da China

CN

N/002749 - 2011/08/08 GENERAL MILLS, INC. US

N/002750 - 2011/08/08 GENERAL MILLS, INC. US

N/002752 - 2011/08/08 GENERAL MILLS, INC. US

N/002754 - 2011/08/08 GENERAL MILLS, INC. US

N/002755 - 2011/08/08 GENERAL MILLS, INC. US

N/012367 - 2011/08/04 Parke, Davis & Company LLC US

N/012368 - 2011/08/04 Parke, Davis & Company LLC US

N/012657 - 2011/08/02 EMANUEL UNGARO FR

N/012658 - 2011/08/02 EMANUEL UNGARO FR

N/012659 - 2011/08/02 EMANUEL UNGARO FR

N/012660 - 2011/08/02 EMANUEL UNGARO FR

N/012666 - 2011/08/04 PFIZER PRODUCTS, INC. US
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N/012745 - 2011/08/02 Panasonic Corporation JP

N/012746 - 2011/08/02 Panasonic Corporation JP

N/012747 - 2011/08/02 Panasonic Corporation JP

N/012872 - 2011/08/02 HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR 

CO., LTD.)

JP

N/012873 - 2011/08/02 HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR 

CO., LTD.)

JP

N/012874 - 2011/08/02 HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR 

CO., LTD.)

JP

N/012875 - 2011/08/02 HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR 

CO., LTD.)

JP

N/012876 - 2011/08/02 HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR 

CO., LTD.)

JP

N/013335 - 2011/08/02 YU KEE FOOD COMPANY LIMITED HK

N/013340 - 2011/08/08 Hong Kong IEC Limited HK

N/013341 - 2011/08/08 Hong Kong IEC Limited HK

N/013342 - 2011/08/08 Hong Kong IEC Limited HK

N/013451 - 2011/08/04 GENERAL TOBACCO GROUP CO. JI NAN CIGARETTE 

FACTORY

CN

N/013616 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013617 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013618 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013619 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013620 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013621 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013622 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013623 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013624 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013625 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013626 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013627 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013628 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013629 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013630 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013631 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013632 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013633 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013634 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP



N.º 36 — 7-9-2011 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 10049

程序編號

Processo n.º

商標編號

Marca n.º

續展日期

Data da

renovação

註冊權利人之名稱

Nome do titular

所屬國/地區

País/Território

resid.

N/013635 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013636 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013637 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013638 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013639 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013640 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013641 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013642 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013643 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013644 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013645 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013646 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013647 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013648 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013649 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013650 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013651 - 2011/08/02 YAMAHA CORPORATION JP

N/013678 - 2011/08/04 Universal Entertainment Corporation JP

N/013679 - 2011/08/04 Universal Entertainment Corporation JP

N/013680 - 2011/08/04 Universal Entertainment Corporation JP

N/013681 - 2011/08/04 Universal Entertainment Corporation JP

N/013891 - 2011/08/08 雅虎公司

Yahoo! Inc.

US

N/013892 - 2011/08/08 雅虎公司

Yahoo! Inc.

US

N/013893 - 2011/08/08 雅虎公司

Yahoo! Inc.

US

N/013894 - 2011/08/08 雅虎公司

Yahoo! Inc.

US

N/013895 - 2011/08/08 雅虎公司

Yahoo! Inc.

US

N/013953 - 2011/08/08 郭家銘

Kwok Ka Ming

MO

N/014376 - 2011/08/08 Playboy Enterprises International, Inc. US

N/014599 - 2011/08/02 上海蝴蝶進出口有限公司 CN

N/014660 - 2011/08/02 上海蝴蝶進出口有限公司 CN

N/014668 - 2011/08/02 Braun GmbH DE

N/014670 - 2011/08/02 Braun GmbH DE
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程序編號

Processo n.º

商標編號

Marca n.º

續展日期

Data da

renovação

註冊權利人之名稱

Nome do titular

所屬國/地區

País/Território

resid.

N/014672 - 2011/08/02 Braun GmbH DE

N/014674 - 2011/08/02 Braun GmbH DE

N/014676 - 2011/08/02 Braun GmbH DE

N/014678 - 2011/08/02 Braun GmbH DE

N/014680 - 2011/08/02 Braun GmbH DE

N/014682 - 2011/08/02 Braun GmbH DE

N/014755 - 2011/08/08 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON SE

N/014756 - 2011/08/08 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON SE

N/014757 - 2011/08/08 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON SE

N/014891 - 2011/08/08 Daktronics, Inc. US

附註

Averbamento

程序編號

Processo n.º

批示日期

Data do

despacho

附註之性質

Natureza do

averbamento

申請人/註冊權利人

Requerente/Titular

內容

Conteúdo

P/002026

(1929-M)

P/002075

(1978-M)

2011/08/04 轉讓

Transmissão

V i v a t  H o l d i n g s 

Limited

Doserno Trading Limited, com sede em Lemesou,11, 

Galatariotis Building, 2nd Floor, P.C. 2112, Nicosia, Cyprus

P/007462

(7232-M)

2011/08/02 更改地址

Modificação de 

sede

William Hollins & 

Company Limited

Poppleton & Appleby, 34-35 Ludgate Hill, Birmingham B3 

1EH, United Kingdom

2011/08/02 轉讓

Transmissão

William Hollins & 

Company Limited

Laskari Holdings Limited, com sede em 2nd Floor, 116 

Main Street, P.O. Box 3342, Road Town Tortola, British 

Virgin Islands

P/012450

(12516-M)

P/012453

(12519-M)

2011/08/04 更改地址

Modificação de 

sede

Jones Investment 

Co. Inc.

1007 Orange Street, Ste.225, Wilmington Delaware 19801, 

U.S.A.

N/004188 2011/08/04 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Semper i t Re i fen 

Aktiengesellschaft

SEMPERIT REIFEN Gesellschaft m.b.H.

N/021599

N/021600

2011/08/02 使用許可

Licença de ex-

ploração

Inter-Continental 

Hotels Corporation

Intercontinental Hotels Group (Asia Pacific) Pte. Ltd., com 

sede em 230 Victoria Street, #13-00 Bugis Junction Towers, 

Singapore 188024

N/030301

N/030302

2011/08/02 更改認別資料

Modificação de 

identidade

中國對外貿易運輸

（集團）總公司

中國外運長航集團有限公司
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程序編號

Processo n.º

批示日期

Data do

despacho

附註之性質

Natureza do

averbamento

申請人/註冊權利人

Requerente/Titular

內容

Conteúdo

N/042641

N/042642

2011/08/04 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

KABUSHIKI KAI-

SHA INAX (INAX 

CORPORATION)

TOSTEM Corporation, com sede em 2-1-1 Ojima, Koto-ku, 

Tokyo 136-8535, Japan

N/042641

N/042642

2011/08/04 更改認別資料

Modificação de 

identidade

TOSTEM Corpo-

ration

LIXIL Corporation

N/043699 2011/08/04 使用許可

Licença de ex-

plo ração

Dow Jones Trade-

mark Holdings LLC

Dow Jones & Company, Inc., com sede em 1211 Avenue of 

the Americas, New York, New York 10036, U.S.A.

N/053113

N/053114

2011/08/04 更改認別資料

Modificação de 

identidade

TOSTEM Corpo-

ration

LIXIL Corporation

N/053113

N/053114

2011/08/04 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

INAX Corporation TOSTEM Corporation, com sede em 2-1-1 Ojima, Koto-ku, 

Tokyo 136-8535, Japan

聲明異議

Reclamação

程序編號

Processo n.º

申請日期

Data de

entrada

申請人之名稱

Nome do requerente

所屬國/地區

País/Território

Resid.

聲明異議人之名稱

Nome do oponente

所屬國/地區

País/Território

Resid.

N/055364 2011/08/01 BANCO DE ORO UNIBANK, 

INC.

PH Stichting BDO NL

N/055365 2011/08/01 BANCO DE ORO UNIBANK, 

INC.

PH Stichting BDO NL

N/055930 2011/08/01 晉江市金斯克鞋業有限公司 CN Crocs, Inc. US

N/055931 2011/08/01 晉江市金斯克鞋業有限公司 CN Crocs, Inc. US

N/055932 2011/08/01 晉江市金斯克鞋業有限公司 CN Crocs, Inc. US

N/055933 2011/08/01 晉江市金斯克鞋業有限公司 CN Crocs, Inc. US

答辯

Contestação

程序編號

Processo n.º

申請日期

Data de

entrada

申請人之名稱

Nome do requerente

所屬國/地區

País/Território

Resid.

聲明異議人之名稱

Nome do oponente

所屬國/地區

País/Território

resid.

N/055001 2011/08/05 張少華

Cheong Sio Wa

MO Sheraton International, Inc. US
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程序編號

Processo n.º

申請日期

Data de

entrada

申請人之名稱

Nome do requerente

所屬國/地區

País/Território

Resid.

聲明異議人之名稱

Nome do oponente

所屬國/地區

País/Território

resid.

N/055312 2011/08/02 報喜鳥集團有限公司

BAOX I N I AO G RO U P C O., 

LTD.

CN DESCENTE, Ltd. JP

N/055313 2011/08/02 報喜鳥集團有限公司

BAOX I N I AO G RO U P C O., 

LTD.

CN DESCENTE, Ltd. JP

N/055885 2011/08/09 太和集團有限公司

SOCIEDADE DO GRUPO TAI 

WO LIMITADA

MO Standard Chartered PLC GB

Protecção de Desenhos e Modelos

Publicação

De acordo com os artigos 10.º e 165.º do RJPI, aprovado pelo 

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

cam os pedidos de registo de desenhos e modelos para a RAEM 

e a partir da data desta publicação até à data da sua concessão, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamações, em conformida-

de com o artigo 166.º do mesmo diploma.

Desenho n.º: D/000680

Data de pedido: 2010/08/23

Requerente: Global Retail Trademarks Limited

Nacionalidade: Constituída segundo as leis de H.K.

Domicílio/Sede: 27th Floor, Block A, Regent Centre, N.º 63 

Wo Yi Hop Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

Título: Armário de exposição.

Resumo: o artigo inclui uma área para exposição na zona 

frontal e uma área de armazenamento na zona posterior do ar-

tigo.

Classificação: 20 - 02

Criador: Yiu Kan KWONG

Figura

設計及新型之保護

公佈

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權

法律制度》第十條及第一百六十五條之規定，公佈下列在澳門

特別行政區提出的設計及新型註冊申請，並按照相同法規第

一百六十六條，自此公佈日起至給予註冊之日止，任何第三人

均得提出聲明異議。

設計編號：D/000680

申請日期：2010/08/23

申請人：環球零售商標有限公司

國籍：根據香港法例成立

住址/地址：香港葵涌和宜合道63號麗晶中心A座27樓

標題：展示櫃。

摘要：O artigo inclui uma área para exposição na zona 

frontal e uma área de armazenamento na zona posterior do 

artigo.

分類：20 - 02

創作人：鄺耀勤

附圖
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Desenho n.º: D/000709

Data de pedido: 2010/12/23

Requerente: Kirin Beverage Company Limited

Nacionalidade: Japonesa

Domicílio/Sede: 1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

Requerente: KIRIN BEER KABUSHIKI KAISHA

Nacionalidade: Japonesa

Domicílio/Sede: 10-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 

Japan

Título: Recipiente de embalagem.

Resumo: As características do desenho para as quais a novi-

dade é reivindicada são a forma e a configuração do artigo con-

forme mostrado nas representações, especialmente a parte do 

rebordo da garrafa.

Classificação: 9 - 01

Criador: Norikazu SATOU

 Kanako AOKI

 Kouji NAKAMURA

 Junko SHIGENAI

 Akiko NAGATANI

Data de prioridade: 2010/08/23

País/Território de prioridade: Japão

Número de prioridade: 2010-020330

Figura

Desenho n.º: D/000723

Data de pedido: 2011/01/31

Requerente: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

Nacionalidade: Japonesa

Domicílio/Sede: 2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan

Título: Guloseima.

Resumo: 本創作為一零食，該零食主要係烘烤麵糰而成，其

包含有兩個以麵糰製成之球物，故而會在搖動該時發出聲響，

其中，該麵糰主要係以大豆粉製作而成。

Classificação: 1 - 01

Criador: Kaoru Yamada

Data de prioridade: 2010/08/03

País/Território de prioridade: Japão

Número de prioridade: 2010-018948

設計編號：D/000709

申請日期：2010/12/23

申請人：Kirin Beverage Company Limited

國籍：日本

住址/地址：1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

申請人：KIRIN BEER KABUSHIKI KAISHA

國籍：日本

住址/地址：10-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 

Japan

標題：包裝容器。

摘要：As características do desenho para as quais a 

novidade é reivindicada são a forma e a configuração do artigo 

conforme mostrado nas representações, especialmente a parte 

do rebordo da garrafa.

分類：9 - 01

創作人：Norikazu SATOU

 Kanako AOKI

 Kouji NAKAMURA

 Junko SHIGENAI

 Akiko NAGATANI

優先權日期：2010/08/23

優先權國家/地區：日本

優先權編號：2010-020330

附圖

設計編號：D/000723

申請日期：2011/01/31

申請人：Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

國籍：日本

住址/地址：2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 

Japan

標題：零食。

摘要：本創作為一零食，該零食主要係烘烤麵糰而成，其

包含有兩個以麵糰製成之球物，故而會在搖動該時發出聲響，

其中，該麵糰主要係以大豆粉製作而成。

分類：1 - 01

創作人：Kaoru Yamada

優先權日期：2010/08/03

優先權國家/地區：日本

優先權編號：2010-018948



10054 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 36 期 —— 2011 年 9 月 7 日

Figura

Desenho n.º: D/000724

Data de pedido: 2011/01/31

Requerente: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

Nacionalidade: Japonesa

Domicílio/Sede: 2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan

Título: Guloseima.

Resumo: 本創作為一零食，該零食主要係烘烤麵糰而成，其

包含有兩個以麵糰製成之球物，故而會在搖動該時發出聲響，

其中，該麵糰主要係以大豆粉製作而成。

Classificação: 1 - 01

Criador: Kaoru Yamada

Data de prioridade: 2010/08/03

País/Território de prioridade: Japão

Número de prioridade: 2010-018949

Figura

Em conformidade com a alínea d) do 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, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido 

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, dos des-

pachos abaixo mencionados, no prazo de um mês a contar da 

data desta publicação.

附圖

設計編號：D/000724

申請日期：2011/01/31

申請人：Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

國籍：日本

住址/地址：2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 

Japan

標題：零食。

摘要：本創作為一零食，該零食主要係烘烤麵糰而成，其

包含有兩個以麵糰製成之球物，故而會在搖動該時發出聲響，

其中，該麵糰主要係以大豆粉製作而成。

分類：1 - 01

創作人：Kaoru Yamada

優先權日期：2010/08/03

優先權國家/地區：日本

優先權編號：2010-018949

附圖

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

律制度》第十條第一款d）項、第二款及第二百七十五條至第

二百七十七條之規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

答辯

Contestação

程序編號

Processo n.º

申請日期

Data de

entrada

申請人之名稱

Nome do requerente

所屬國/地區

País/Território

resid.

聲明異議人之名稱

Nome do oponente

所屬國/地區

País/Território

resid.

D/000740 2011/08/09 嘉域亞洲一人有限公司 MO 陳蓮花 MO
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Extensão de Patente de Invenção Concedida

Publicação

De acordo com os artigos 10.º e 129.º a 135.º do RJPI, apro-

vado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conju-

gados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre 

a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção 

dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos 

de Propriedade Intelectual», a seguir se publica a extensão de 

patente(s) de invenção concedida(s).

N.º: J/000138

Data de pedido de extensão: 2007/06/26

Data de despacho de extensão: 2011/08/09

Requerente: International Casino Systems BvBA

Nacionalidade: Belga

Domicílio/Sede: Peter Benoitplein 38 B-1120 Brussels, Belgium

Título: Sistema destinado aos jogos de prémio acumulativo e 

dispositivo de «input» de jogador.

Resumo: 用於在娛樂場遊戲中的累積獎金遊戲的系統和方

法。可以設有一張或多張遊戲桌，各遊戲桌包括莊家操縱台

（2）和多個玩家輸入裝置（1）。各玩家輸入裝置（1）被設

置成接收相應的玩家輸入。該莊家操縱台（2）被設置成接收

關於該累積獎金遊戲多個狀態中的一個的輸入，以控制每個玩

家輸入裝置（1）上的指示器（12），來指示各玩家該累積獎

金遊戲的當前狀態，並只在該累積獎金遊戲的多個狀態中的特

定子狀態下才允許玩家輸入以加入到該累積獎金遊戲中。莊家

操縱台（2）還設置成管理每個玩家輸入裝置（1）的無現金帳

戶，以根據所接收到的各玩家輸入來修正該無現金帳户。

Data de pedido nacional: 2005/09/20

Número de patente nacional: ZL200580039214.9

Data de publicação nacional: 2008/02/13

Data de anúncio nacional: 2011/06/22

Número de anúncio nacional: CN 101124023B

Classificação: A63F5/00, A63F3/00, G07F17/32, A63F5/04

Inventor: Araico Cao, J.C.

Data de prioridade: 2004/09/20

País/Território de prioridade: União Europeia

Número de prioridade: 04077602.3

Figura

授權的發明專利之延伸

公佈

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

律制度》第十條及第一百二十九至一百三十五條之規定，結合

《國家知識產權局與澳門特別行政區經濟局關於在知識產權領

域合作的協議》第四條及第五條之規定，公佈下列授權的發明

專利申請之延伸。

編號：J/000138

延伸申請日期：2007/06/26

延伸批示日期：2011/08/09

申請人：國際卡西諾系統公司

國籍：比利時

住址/地址：Peter Benoitplein 38 B-1120 Brussels, Belgium

標題：用於玩累積獎金遊戲的系統以及玩家輸入裝置。

摘要：用於在娛樂場遊戲中的累積獎金遊戲的系統和方

法。可以設有一張或多張遊戲桌，各遊戲桌包括莊家操縱台

（2）和多個玩家輸入裝置（1）。各玩家輸入裝置（1）被設

置成接收相應的玩家輸入。該莊家操縱台（2）被設置成接收

關於該累積獎金遊戲多個狀態中的一個的輸入，以控制每個玩

家輸入裝置（1）上的指示器（12），來指示各玩家該累積獎

金遊戲的當前狀態，並只在該累積獎金遊戲的多個狀態中的特

定子狀態下才允許玩家輸入以加入到該累積獎金遊戲中。莊家

操縱台（2）還設置成管理每個玩家輸入裝置（1）的無現金帳

戶，以根據所接收到的各玩家輸入來修正該無現金帳户。

內地申請日：2005/09/20

內地專利號：ZL200580039214.9

內地公開日：2008/02/13

內地公告日：2011/06/22

內地公告號：CN 101124023B

分類：A63F5/00, A63F3/00, G07F17/32, A63F5/04

發明人：J.．C.．阿拉克卡奧

優先權日期：2004/09/20

優先權國家/地區：歐洲聯盟

優先權編號：04077602.3

附圖
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N.º: J/000455

Data de pedido de extensão: 2010/04/26

Data de despacho de extensão: 2011/08/09

Requerente: 亞寶藥業集團股份有限公司

Nacionalidade: Chinesa

Domicílio/Sede: 中國山西省芮城縣富民路43號

Requerente: 中國人民解放軍軍事醫學科學院基礎醫學研究所

Nacionalidade: Chinesa

Domicílio/Sede: 中國北京市海澱區太平路27號

Título: Uma espécie de produto farmacêutico com a função 

de tratamento da toxicodependência e seu método de prepara-

ção.

Resumo: 一種具有戒毒作用的提取物、組合物及其製備方法

和質量控制方法。該提取物是用地不容提取的。該組合物的原

料藥為人參、地不容、黃芪、當歸和麥冬。該組合物也可由人

參醇提物、當歸醇提物、地不容總生物鹼、黃芪水提物和麥冬

水提物製備而成。該組合物的質量控制方法包括鑒別方法和含

量測定方法中的一種或幾種。該提取物、組合物在製備治療戒

毒藥物中的應用。

Data de pedido nacional: 2006/07/26

Número de patente nacional: ZL200680026957.7

Data de publicação nacional: 2008/07/23

Data de anúncio nacional: 2011/06/01

Número de anúncio nacional: CN 101227917B

Classificação: A61K36/8968, A61K36/59, A61K36/481, 

A61K36/258, A61K36/232, A61K9/08, A61K9/14, A61K9/20, 

A61K9/48, A61P25/36, A61P25/30, A61K125/00

Inventor: 楊征

 笵明

 陳紀軍

 金國章

 任武賢

 馮偉

Data de prioridade: 2005/07/26

País/Território de prioridade: China

Número de prioridade: 200510085531.6

Em conformidade com a alínea d) do 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, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido 

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, dos des-

pachos abaixo mencionados, no prazo de um mês a contar da 

data desta publicação.

編號：J/000455

延伸申請日期：2010/04/26

延伸批示日期：2011/08/09

申請人：亞寶藥業集團股份有限公司

國籍：中國

住址/地址：中國山西省芮城縣富民路43號

申請人：中國人民解放軍軍事醫學科學院基礎醫學研究所

國籍：中國

住址/地址：中國北京市海澱區太平路27號

標題：一種具有戒毒作用的藥物及製備方法。

摘要：一種具有戒毒作用的提取物、組合物及其製備方法

和質量控制方法。該提取物是用地不容提取的。該組合物的原

料藥為人參、地不容、黃芪、當歸和麥冬。該組合物也可由人

參醇提物、當歸醇提物、地不容總生物鹼、黃芪水提物和麥冬

水提物製備而成。該組合物的質量控制方法包括鑒別方法和含

量測定方法中的一種或幾種。該提取物、組合物在製備治療戒

毒藥物中的應用。

內地申請日：2006/07/26

內地專利號：ZL200680026957.7

內地公開日：2008/07/23

內地公告日：2011/06/01

內地公告號：CN 101227917B

分類： A 6 1 K 3 6 / 8 9 6 8 , A 6 1 K 3 6 / 5 9 , A 6 1 K 3 6 / 4 8 1 , 

A61K36/258, A61K36/232, A61K9/08, A61K9/14, A61K9/20, 

A61K9/48, A61P25/36, A61P25/30, A61K125/00

發明人：楊征

 笵明

 陳紀軍

 金國章

 任武賢

 馮偉

優先權日期：2005/07/26

優先權國家/地區：中國

優先權編號：200510085531.6

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

律制度》第十條第一款d）項、第二款及第二百七十五條至第

二百七十七條之規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。
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發明專利之延伸之保護

Protecção de extensão de patente de invenção

附註

Averbamento

程序編號

Processo n.º

批示日期

Data do

despacho

附註之性質

Natureza do

averbamento

申請人/註冊權利人

Requerente/Titular

內容

Conteúdo

J/000036 2011/08/04 轉讓

Transmissão

輝瑞愛爾蘭藥品公司

PFIZER IRELAND 

PHARMACEUTICALS

Pf izer I re land Pharmaceut ica l s, com sede em 

Operations Support Group, Ringaskiddy, County Cork, 

Ireland

Protecção de Patentes de Invenção

Publicação

De acordo com os artigos 10.º e 83.º do RJPI, aprovado pelo 

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

blicam os pedidos de registo de patentes de invenção para a 

RAEM e, a partir da data desta publicação até à data da atribuição 

da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamações, em 

conformidade com o artigo 84.º do mesmo diploma.

Patente de invenção n.º: I/001018

Data de pedido: 2010/02/11

Requerente: 續天曙

Domicílio/Sede: 中國台灣台中市西屯區工業38路210號5樓之8

Título: Um método de prémio de jogos de fortuna e azar.

Resumo: 本發明為一種博弈遊戲的獎勵方法，用於增加一博

弈遊戲的賠率，其藉由一計算動態加碼賠率步驟對不同的遊戲

結果各自產生一動態加碼賠率，並於該博弈遊戲供押注且標示

有賠付賠率的一押注台面上，對不同的遊戲結果另外標示該動

態加碼賠率，以在該博弈遊戲產生遊戲結果時，對壓中遊戲結

果的押注依據該動態加碼賠率或是賠付賠率來賠付押注，據此

其可增加該博弈遊戲的期望期，讓玩家可由該博弈遊戲額外獲

得獎勵，以增加玩家玩博弈遊戲的意願，而提高博弈遊戲的使

用率。

Classificação: A63F9/24

Inventor: 續天曙

發明專利之保護

公佈

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

律制度》第十條及第八十三條之規定，公布下列在澳門特別行

政區提出的發明專利註冊申請，並按照相同法規第八十四條，

自此公布日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異

議。

發明專利編號：I/001018

申請日期：2010/02/11

申請人：續天曙

住址/地址：中國台灣台中市西屯區工業38路210號5樓之8

標題：一種博弈遊戲的獎勵方法。

摘要：本發明為一種博弈遊戲的獎勵方法，用於增加一博

弈遊戲的賠率，其藉由一計算動態加碼賠率步驟對不同的遊戲

結果各自產生一動態加碼賠率，並於該博弈遊戲供押注且標示

有賠付賠率的一押注台面上，對不同的遊戲結果另外標示該動

態加碼賠率，以在該博弈遊戲產生遊戲結果時，對壓中遊戲結

果的押注依據該動態加碼賠率或是賠付賠率來賠付押注，據此

其可增加該博弈遊戲的期望期，讓玩家可由該博弈遊戲額外獲

得獎勵，以增加玩家玩博弈遊戲的意願，而提高博弈遊戲的使

用率。

分類：A63F9/24

發明人：續天曙
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Figura

Patente de invenção n.º: I/001021

Data de pedido: 2010/03/02

Requerente: 續天曙

Domicílio/Sede: 中國台灣台中市西屯區工業區38路210號5樓之8

Título: Método eficaz da execução de entreabrir as cartas e 

seu dispositivo.

Resumo: 一種有效率之瞇牌施行方法與其裝置，係在遊戲台

面上設有一透明窗格，該透明窗格係具有一辨識區塊以及一看

牌區塊，且該透明窗格下方係設有一辨識元件及一看牌元件，

其中，該辨識元件之偵測範圍係至少涵蓋該透明窗格之辨識區

塊，而該看牌元件之偵測範圍則僅侷限於該看牌區塊，藉此，

讓該瞇牌施行裝置能夠在進行瞇牌前先行取得撲克牌牌面資

料，並依瞇牌規則控制瞇牌距離，而能夠達到與真實相近之瞇

牌效果，有效的增加遊戲的流暢性及趣味性。

Classificação: A63F1/00, A63F13/00

Inventor: 續天曙

 賴英男

 吳坤哲

Figura

Patente de invenção n.º: I/001022

Data de pedido: 2010/03/02

Requerente: 續天曙

Domicílio/Sede: 中國台灣台中市西屯區工業區38路210號5樓之8

Título: Método inteligente e automático de entreabrir as cartas.

Resumo: 一種智慧型自動瞇牌方法，係使一百家樂遊戲裝置

可依該智慧型自動瞇牌方法所設定智慧型瞇牌之準則，而控制

一發牌裝置使其決定莊、閒兩家此張牌之瞇牌動作，而此智慧

型自動瞇牌方法其主要步驟依序包含有辨別撲克牌、決定牌面

群組、決定瞇牌動作與執行瞇牌動作等四個主要步驟，藉此，

該百家樂遊戲裝置利用此智慧型自動瞇牌方法所設定智慧型瞇

牌之準則，而控制該發牌裝置模擬玩家於真實百家樂遊戲進行

附圖

發明專利編號：I/001021

申請日期：2010/03/02

申請人：續天曙

住址/地址：中國台灣台中市西屯區工業區38路210號5樓之8

標題：有效率之瞇牌施行方法與其裝置。

摘要：一種有效率之瞇牌施行方法與其裝置，係在遊戲台

面上設有一透明窗格，該透明窗格係具有一辨識區塊以及一看

牌區塊，且該透明窗格下方係設有一辨識元件及一看牌元件，

其中，該辨識元件之偵測範圍係至少涵蓋該透明窗格之辨識區

塊，而該看牌元件之偵測範圍則僅侷限於該看牌區塊，藉此，

讓該瞇牌施行裝置能夠在進行瞇牌前先行取得撲克牌牌面資

料，並依瞇牌規則控制瞇牌距離，而能夠達到與真實相近之瞇

牌效果，有效的增加遊戲的流暢性及趣味性。

分類：A63F1/00, A63F13/00

發明人：續天曙

 賴英男

 吳坤哲

附圖

發明專利編號：I/001022

申請日期：2010/03/02

申請人：續天曙

住址/地址：中國台灣台中市西屯區工業區38路210號5樓之8

標題：智慧型自動瞇牌方法。

摘要：一種智慧型自動瞇牌方法，係使一百家樂遊戲裝置

可依該智慧型自動瞇牌方法所設定智慧型瞇牌之準則，而控制

一發牌裝置使其決定莊、閒兩家此張牌之瞇牌動作，而此智慧

型自動瞇牌方法其主要步驟依序包含有辨別撲克牌、決定牌面

群組、決定瞇牌動作與執行瞇牌動作等四個主要步驟，藉此，

該百家樂遊戲裝置利用此智慧型自動瞇牌方法所設定智慧型瞇

牌之準則，而控制該發牌裝置模擬玩家於真實百家樂遊戲進行
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瞇牌動作之情境，使玩家透過非荷官發牌之百家樂遊戲裝置進

行遊戲時，仍具有進行真實百家樂遊戲其瞇牌動作之刺激感。

分類：A63F1/00

發明人：續天曙

 賴英男

 吳坤哲

附圖

發明專利編號：I/001085

申請日期：2011/02/01

申請人：Jichi Medical University

國籍：日本

住址/地址：3311-1 Yakushiji, Shimotsuke-shi, Tochigi 

329-0498, Japan

標題：對ALK抑制劑具有先抗性或後抗性癌症的識別，判

斷和治療。

摘要：本發明公開了那些能確定對象所患的癌症是否對

ALK突變成陽性，和／或患有這種癌症的患者是否會有一個相

對緩慢的疾病惡化過程的化合物，試劑盒和方法，所述的ALK

突變可能在一種ALK抑制劑治療後產生反應。本發明還公開了

那些能預測患有這種癌症的患者其病情隨時間發展的進程。

分類：A61K38/00

發明人：Hiroyuki MANO

 Young L. CHOI

 Manabu SODA

優先權日期：2010/02/04

優先權國家/地區：美國

優先權編號：61/337,465

發明專利編號：I/001086

申請日期：2011/02/21

申請人：Gaming Partners International USA, Inc.

國籍：美國

住址/地址：1700 South Industr ial Road, Las Vegas, 

Nevada 89102, U.S.A.

標題：保護電磁干擾天線之賭桌。

摘要：一賭桌，其中包括一配置為接收賭博配件之桌面、

一連接至及配置為支撐該桌面之底座、一設置於桌面內之天

瞇牌動作之情境，使玩家透過非荷官發牌之百家樂遊戲裝置進

行遊戲時，仍具有進行真實百家樂遊戲其瞇牌動作之刺激感。

Classificação: A63F1/00

Inventor: 續天曙

 賴英男

 吳坤哲

Figura

Patente de invenção n.º: I/001085

Data de pedido: 2011/02/01

Requerente: Jichi Medical University

Nacionalidade: Japonesa

Domicílio/Sede: 3311-1 Yakushiji, Shimotsuke-shi, Tochigi 

329-0498, Japan

Título: Identificação, diagnóstico e tratamento do cancro com 

resistência nata ou adquirida em relação ao inibidor da ALK.

Resumo: 本發明公開了那些能確定對象所患的癌症是否對

ALK突變成陽性，和／或患有這種癌症的患者是否會有一個相

對緩慢的疾病惡化過程的化合物，試劑盒和方法，所述的ALK

突變可能在一種ALK抑制劑治療後產生反應。本發明還公開了

那些能預測患有這種癌症的患者其病情隨時間發展的進程。

Classificação: A61K38/00

Inventor: Hiroyuki MANO

 Young L. CHOI

 Manabu SODA

Data de prioridade: 2010/02/04

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

Número de prioridade: 61/337,465

Patente de invenção n.º: I/001086

Data de pedido: 2011/02/21

Requerente: Gaming Partners International USA, Inc.

Nacionalidade: Americana

Domicílio/Sede: 1700 South Industrial Road, Las Vegas, Ne-

vada 89102, U.S.A.

Título: Mesa de jogos de fortuna e azar com protecção contra 

a interferência electromagnética de antena.

Resumo: 一賭桌，其中包括一配置為接收賭博配件之桌面、

一連接至及配置為支撐該桌面之底座、一設置於桌面內之天
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線，並配置為以偵測、讀、寫、追蹤、或任何組合至少一項的

操作、賭博配件、及一杯狀護罩，並配置為防止外部天線系統

讀取天線，防禦及保護電磁及無線電頻率干擾，及防止失諧，

該杯狀護罩設置於桌面下方並與天線對齊；該底座可包括一連

接至後面板之側壁、一連接至側壁及後面板之架子、及一配置

為隔離、絕緣、或防護複數電線之管道，該後面板及架子含有

複數透孔配置為將底座內熱氣通風至桌外。

分類：A63F1/06

發明人：Emmanuel Gelinotte

 Francisco Javier Moreno

 Gregory S. Gronau

 Justin Woodard

優先權日期：2010/02/21

優先權國家/地區：美國

優先權編號：61/306,526

附圖

發明專利編號：I/001087

申請日期：2011/03/02

申請人：Shuffle Master Australasia Pty Limited

國籍：澳大利亞

住址/地址：1 Sher idan Close, Mi lperra NSW 2214, 

Australia

標題：改進的押注遊戲。

摘要：提供一種操作改進的輪盤賭遊戲的方法。該方法包

括從玩家接收一個或多個選擇以及押向可能的輪盤賭遊戲結

果的玩家出資的賭注（702）。而後確定實際的輪盤賭遊戲結

果（706）。接著被確定的結果確定玩家是否將被獎勵獎金，

如果是，獎勵玩家任何已確定的獎金（708）。該方法還包括

確定是否已經發生啟動事件(trigger event)（710）。如果已

經發生啟動事件，那麼向玩家提供一個或多個後續輪盤賭遊

戲（712）。每一後續遊戲不需要來自玩家的任何玩家出資賭

注。在每一後續遊戲中，為該後續遊戲確定輪盤賭遊戲結果

（714）。基於後續遊戲的輪盤賭遊戲結果進行確定玩家是否

要被獎勵紅利獎（716）。如果確定要獎勵紅利獎，那麼確定

紅利獎。而後將已確定的紅利獎獎勵給玩家。還提供了用於改

進其它押注遊戲的方法。

分類：A63F5/00

發明人：Ross Gilbertson

優先權日期：2010/03/02

優先權國家/地區：澳大利亞

優先權編號：2010201858

線，並配置為以偵測、讀、寫、追蹤、或任何組合至少一項的

操作、賭博配件、及一杯狀護罩，並配置為防止外部天線系統

讀取天線，防禦及保護電磁及無線電頻率干擾，及防止失諧，

該杯狀護罩設置於桌面下方並與天線對齊；該底座可包括一連

接至後面板之側壁、一連接至側壁及後面板之架子、及一配置

為隔離、絕緣、或防護複數電線之管道，該後面板及架子含有

複數透孔配置為將底座內熱氣通風至桌外。

Classificação: A63F1/06

Inventor: Emmanuel Gelinotte

 Francisco Javier Moreno

 Gregory S. Gronau

 Justin Woodard

Data de prioridade: 2010/02/21

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

Número de prioridade: 61/306,526

Figura

Patente de invenção n.º: I/001087

Data de pedido: 2011/03/02

Requerente: Shuffle Master Australasia Pty Limited

Nacionalidade: Australiana

Domicílio/Sede: 1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, Aus-

tralia

Título: Jogo de aposta melhorado.

Resumo: 提供一種操作改進的輪盤賭遊戲的方法。該方法

包括從玩家接收一個或多個選擇以及押向可能的輪盤賭遊戲結

果的玩家出資的賭注（702）。而後確定實際的輪盤賭遊戲結

果（706）。接著被確定的結果確定玩家是否將被獎勵獎金，

如果是，獎勵玩家任何已確定的獎金（708）。該方法還包括

確定是否已經發生啟動事件(trigger event)（710）。如果已

經發生啟動事件，那麼向玩家提供一個或多個後續輪盤賭遊

戲（712）。每一後續遊戲不需要來自玩家的任何玩家出資賭

注。在每一後續遊戲中，為該後續遊戲確定輪盤賭遊戲結果

（714）。基於後續遊戲的輪盤賭遊戲結果進行確定玩家是否

要被獎勵紅利獎（716）。如果確定要獎勵紅利獎，那麼確定

紅利獎。而後將已確定的紅利獎獎勵給玩家。還提供了用於改

進其它押注遊戲的方法。

Classificação: A63F5/00

Inventor: Ross Gilbertson

Data de prioridade: 2010/03/02

País/Território de prioridade: Austrália

Número de prioridade: 2010201858
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附圖

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

律制度》第十條第一款d）項、第二款及第二百七十五條至第

二百七十七條之規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Figura

Em conformidade com a alínea d) do 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, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido 

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, dos des-

pachos abaixo mencionados, no prazo de um mês a contar da 

data desta publicação.

批給

Concessão

程序編號

Processo n.º

註冊日期

Data do

registo

批示日期

Data do

despacho

註冊權利人之名稱

Nome do titular

所屬國/地區

País/Território

resid.

I/000712 2011/08/04 2011/08/04 Jay Chun HK

I/000755 2011/08/04 2011/08/04 Jay Chun HK

拒絕

Recusa

程序編號

Processo n.º

批示日期

Data do

despacho

申請人之名稱

Nome do requerente

所屬國/地區

País/Território

resid.

備註

Observações

根據經12月13日第97/99/M號法令核准之

《工業產權法律制度》

Nos termos do RJPI, aprovado pelo D.L. 

n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/000873 2011/08/02 KOREN.4000 INTERNATIONAL LTD. HK 第98條，結合第9條第1款a）項、第61

條、第62條第2款b）項，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, art.º 61.º, a alínea b) do 

n.º 2 do art.º 62.º, e a alínea f) do n.º 1 do 

art.º 9.º
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程序編號

Processo n.º

批示日期

Data do

despacho

申請人之名稱

Nome do requerente

所屬國/地區

País/Território

resid.

備註

Observações

根據經12月13日第97/99/M號法令核准之

《工業產權法律制度》

Nos termos do RJPI, aprovado pelo D.L. 

n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/000885 2011/08/02 Universal Entertainment Corporation JP 第98條，結合第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 art.º 61.º, e a alínea f) 

do n.º 1 do art.º 9.º

I/000886 2011/08/02 Universal Entertainment Corporation JP 第98條，結合第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 art.º 61.º, e a alínea f) 

do n.º 1 do art.º 9.º

I/000887 2011/08/02 Universal Entertainment Corporation JP 第98條，結合第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 art.º 61.º, e a alínea f) 

do n.º 1 do art.º 9.º

I/000888 2011/08/02 Universal Entertainment Corporation JP 第98條，結合第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 art.º 61.º, e a alínea f) 

do n.º 1 do art.º 9.º

I/000926 2011/08/02 Universal Entertainment Corporation JP 第98條，結合第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 art.º 61.º, e a alínea f) 

do n.º 1 do art.º 9.º

I/000931 2011/08/02 新菱冷熱工業株式會社 JP 第98條，結合第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 art.º 61.º, e a alínea f)  

do n.º 1 do art.º 9.º 

I/000960 2011/08/02 Universal Entertainment Corporation JP 第98條，結合第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 art.º 61.º, e a alínea f) 

do n.º 1 do art.º 9.º

I/000972 2011/08/02 Universal Entertainment Corporation JP 第98條，結合第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 art.º 61.º, e a alínea f) 

do n.º 1 do art.º 9.º 

I/000982 2011/08/02 泰偉電子股份有限公司

ASTRO CORPORATION

TW 第98條，結合第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 art.º 61.º, e a alínea f) 

do n.º 1 do art.º 9.º
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程序編號

Processo n.º

批示日期

Data do

despacho

申請人之名稱

Nome do requerente

所屬國/地區

País/Território

resid.

備註

Observações

根據經12月13日第97/99/M號法令核准之

《工業產權法律制度》

Nos termos do RJPI, aprovado pelo D.L. 

n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/000987 2011/08/02 吳禎祺

吳思緯

TW

TW

第98條，結合第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 art.º 61.º, e a alínea f) 

do n.º 1 do art.º 9.º

Protecção de Patentes de Utilidade

Em conformidade com a alínea d) do 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, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido 

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, dos des-

pachos abaixo mencionados, no prazo de um mês a contar da 

data desta publicação.

實用專利之保護

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

律制度》第十條第一款d）項、第二款及第二百七十五條至第

二百七十七條之規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

批給

Concessão

程序編號

Processo n.º

註冊日期

Data do

registo

批示日期

Data do

despacho

註冊權利人之名稱

Nome do titular

所屬國/地區

País/Território

resid.

U/000057 2011/08/02 2011/08/02 馮沛均 CN

更正

Rectificações

 程序編號

 Marca n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/57567

N/57570

產品名單（2011年8月3日第31期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 

2011)

皮革及人造皮革及不屬別類的皮革及

人造皮革製品，……

Couro e imitações de couro e produ-

tos feitos desses materiais e não in-

cluídos noutras classes, .......

不屬別類的皮革和人造皮革及其製

品，……

Couro e imitações de artigos de 

couro feitos destes materiais e não 

incluídos noutras classes, .......
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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

 Marca n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/46174

N/46175

N/46176

N/46177

商標圖案（2010年2月3日第5期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca (B.O. da RAEM 

n.º 5, II Série, de 3 de Fevereiro de 

2010)

N/55053 產品名單（2011年6月1日第22期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 22, II Série, de 1 de Junho de 

2011)

肉（非活）；……；蝦醬。

Carne (não vivo); ....... ; pastas de 

camarão.

甜醋製之肉（非活）；甜醋製之魚

（非活）；甜醋製之家禽（非活）

及甜醋製之野味（非活）；甜醋製

之檸檬；甜醋製之小黃瓜瓜英四

菜；甜醋製之蕎頭；甜醋製之薑；

甜醋醃製之泡菜；甜醋製之蔬菜、

甜醋製之蛋；甜醋製之罐頭海產；

甜醋製之罐頭食物；甜醋製之豆腐

製品；甜醋製之湯。

Carne (não viva) preservada com 

vinagre doce; peixe (não ser vivo) 

preservado com vinagre doce; aves 

(não vivas) preservadas com vinagre 

doce e caça (não viva) preservada 

com vinagre doce; limão preservado 

com vinagre doce; pepino pequeno 

em conserva como legumes mistos 

preservados com vinagre doce; alho 

preparado com vinagre doce; gen-

gibre preservado com vinagre doce; 

picles preservados com vinagre doce; 

legumes preservados com vinagre 

doce; ovos preservados com vinagre 

doce; mariscos enlatados preserva-

dos com vinagre doce; comida enla-

tada preservada com vinagre doce; 

produtos de tofu preservados com 

vinagre doce; sopas preservadas com 

vinagre doce.

N/55054 產品名單（2011年6月1日第22期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 22, II Série, de 1 de Junho de 

2011)

咖啡；……；巧克力。

Café; ....... ; chocolate.

黑醋；甜黑米醋；紅醋；香醋；白

醋；醋；甜醋。

Vinagre preto; vinagre doce de arroz 

preto; vinagre vermelho; vinagrete; 

vinagre branco; vinagre; vinagre 

doce.

N/55231 商標圖案（2011年5月4日第18期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca (B.O. da RAEM 
n.º 18, II Série, de 4 de Maio de 
2011)
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 程序編號

 Marca n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/56088

N/56090

產品名單（2011年7月6日第27期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 27, II Série, de 6 de Julho de 

2011)

…… ； 轉 換 器 ； 射 線 測 量 儀 （ 幾

何）；參考儀；球形測試儀器；

……；卡尺；視力測量機；……；測

試搖擺用機器；……；線性編碼器；

……；瀏覽用數字組件；……；檢查

工作用非醫用X光器具；……

....... ; instrumentos para testar a 

esfericidade; ....... ; aparelhos de 

raio-X para tarefas de inspecção, .......

……；量角器；半徑規（幾何）；

校對規；圓度測試儀器；……；游

標卡尺；影像測量機；……；測試

振動用機器；……；直線式編碼

器；……；數碼顯示組件；……；

非醫用X光檢查器具；……

....... ; instrumentos para testar a 

rotundidade; ....... ; aparelhos de 

raio-X para inspecção, .......

二零一一年八月十一日於經濟局

代局長 戴建業

（是項刊登費用為 $259,475.00）

財 政 局

名 單

為履行關於給予私人及私人機構的財政資助的八月二十六

日第54/GM/97號批示，財政局公佈二零一零年度第三季財政資

助名單：

Direcção dos Serviços de Economia, aos 11 de Agosto de 

2011. 

O Director dos Serviços, substituto, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 259 475,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Listas

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e a 
instituições particulares, vem a Comissão de Registo dos Audi-
tores e dos Contabilistas publicar a lista dos apoios financeiros 
concedidos no 3.º trimestre do ano de 2010:

受資助機構 

Entidade beneficiária

批示日期 

Despacho de 

autorização

撥給之金額 

Montante 

atribuído

目的 

Finalidade

澳門會計專業聯會

União das Associações de Profissionais de 

Contabilidade de Macau

20/8/2010 $ 270,000 資助參加“2010年世界會計師大會”之部分費

用。

Apoio financeiro parcial das despesas de reali-

zação do «Congresso Mundial de Contabilistas 

— 2010».

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 23 de Agosto de 2011.

O Presidente da CRAC, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, do-
cumental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de 
técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico do quadro 
de pessoal da Direcção dos Serviços de Finanças, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-

二零一一年八月二十三日於財政局

核數師暨會計師註冊委員會主席 容光亮

（是項刊登費用為 $1,057.00）

為填補財政局人員編制技術員職程之第一職階首席技術員

一缺，經經濟財政司司長於二零一一年七月二十五日作出之批

示，且刊登於二零一一年八月十日第三十二期《澳門特別行政
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區公報》第二組內，以文件審查、有限制的方式進行普通晉升

開考的招考公告。現公佈報考人臨時名單如下：

准考人： 

彭倩體

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行

政工作人員通則》第五十七條第五款的規定，本名單被視為確

定名單。

二零一一年八月二十九日於財政局

典試委員會：

主席：廳長 鄧世杰

委員（候補）：處長 譚麗霞

       顧問高級技術員 劉嘉菲

（是項刊登費用為 $1,126.00）

統  計  暨  普  查  局

公 告

統計暨普查局為填補人員編制之第一職階首席技術員一

缺，經於二零一一年八月十日第三十二期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式進行普通晉級開考

的招考公告，現根據十二月二十一日第87/89/M號法令第一條

核准，並經十二月二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公

共行政工作人員通則》第五十七條第三款的規定，准考人臨時

名單張貼於宋玉生廣場411-417號“皇朝廣場”17樓本局行政暨

財政處告示板以供查閱。

根據同一通則第五十七條第五款的規定，上述臨時名單被

視為確定名單。

二零一一年八月二十六日於統計暨普查局

局長 鄺碧芳

（是項刊登費用為 $1,057.00）

va Especial de Macau n.º 32, II Série, de 10 de Agosto de 2011, 
e autorizado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 
Economia e Finanças, de 25 de Julho de 2011:

Candidato admitido:

Pang Sin Tai.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração 
Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 
21 de Dezembro. 

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 29 de Agosto de 2011.

O Júri:

Presidente: Tang Sai Kit, chefe de departmento.

Vogais (suplentes): Tam Lai Ha, chefe de divisão; e

Lao Ka Fei, técnico superior assessor.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Anúncio 

Faz-se público que se encontra afixada no quadro de anún-
cio da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos 
Serviços de Estatística e Censos, sita na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 17.º andar, 
a lista provisória do candidato admitido ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico principal, 1.º escalão, do quadro de pessoal 
desta DSEC, cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 32, II 
Série, de 10 de Agosto de 2011, nos termos do artigo 57.º, n.º 3, 
do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, aprovado pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 87/89/M, 
de 21 de Dezembro, com a nova redacção que lhe foi dada pelo 
Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro.

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

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 26 de Agos-
to de 2011.

A Directora dos Serviços, Kong Pek Fong.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior assessor, 1.º escalão, do quadro de pessoal 
civil da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Ma-
cau, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 13 de Ju-
lho de 2011:

Candidato aprovado: valores

Chan Hoi Lam .......................................................................7,18

Nos termos definidos no artigo 68.º do Estatuto dos Trabalha-
dores da Administração Pública de Macau, vigente, o candidato 
pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação, para a entidade que 
autorizou a abertura do concurso.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 22 de Agosto de 2011).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
17 de Agosto de 2011.

O Júri:

Presidente: Chan Kei Chun, técnico superior assessor.

Vogais: Che Wan I, técnica superior assessora.

Sio Kit Tak, técnico superior assessor.

(Custo desta publicação $ 1 116,00)

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois lu-
gares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, do quadro de 
pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 13 
de Julho de 2011:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lok Soi I ...........................................................................8,30

2.º Ieong Weng U ..................................................................6,82

Nos termos definidos no artigo 68.º do Estatuto dos Trabalha-
dores da Administração Pública de Macau, vigente, os candida-
tos podem interpor recurso da presente lista, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação, para a entidade 
que autorizou a abertura do concurso.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 25 de Agosto de 2011).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
17 de Agosto de 2011.

O Júri:

Presidente: Lao Man I, técnica de 1.ª classe.

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

名 單

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制第一職階顧問高

級技術員一缺，經於二零一一年七月十三日第二十八期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件、有限制方式進行

普通晉升開考之開考公告。現公佈投考人評核成績如下：

合格投考人： 分

陳凱琳 ..............................................................................7.18

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條規

定，投考人可自本名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考

之實體提起上訴。

（保安司司長於二零一一年八月二十二日批示確認）

二零一一年八月十七日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 陳其專

委員：顧問高級技術員 謝韻儀

   顧問高級技術員 蕭結德

（是項刊登費用為 $1,116.00）

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制第一職階特級技

術輔導員兩缺，經於二零一一年七月十三日第二十八期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件、有限制方式進行

普通晉升開考之開考公告。現公佈投考人評核成績如下：

合格投考人： 分

1.º 陸瑞儀 ........................................................................8.30

2.º 楊詠茹 ........................................................................6.82 

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條規

定，投考人可自本名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考

之實體提起上訴。

（保安司司長於二零一一年八月二十五日批示確認）

二零一一年八月十七日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：一等技術員 劉敏儀
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委員：二等技術員 梁偉良

   特級技術輔導員 周文達

（是項刊登費用為 $1,224.00）

公 告

茲通知根據現行《澳門公共行政工作人員通則》之規定，

以審查文件、有限制方式進行普通晉升開考，以填補本局文職

人員編制內以下空缺：

第一職階首席特級行政技術助理員兩缺。

上述開考之通告已張貼在澳門保安部隊事務局大堂。報考

申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一

個工作日起計十天內遞交。

二零一一年八月三十一日於澳門保安部隊事務局

局長 潘樹平警務總監

（是項刊登費用為 $950.00）

司 法 警 察 局

公 告

根據第14/2009號法律及第87/89/M號法令核准的並經第

62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》的規

定，以有條件限制及審查文件方式進行普通的晉升開考，以填

補司法警察局編制內技術輔助人員組別中第一職階首席特級行

政技術助理員一缺。

上述開考的通告已張貼於司法警察局人事及行政處。報考

申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一

個工作日起計十天內遞交。

二零一一年八月三十一日於司法警察局

局長 黃少澤

（是項刊登費用為 $950.00）

Vogais: Leong Wai Leong, técnico de 2.ª classe; e

Chao Man Tat, adjunto-técnico especialista.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, nos termos definidos no Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau 
(ETAPM), vigente, para o preenchimento dos seguintes lugares 
do quadro de pessoal civil da DSFSM:

Dois lugares de assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão.

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso 
se encontra afixado no átrio do edifício da Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau e que o prazo para a 
apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primei-
ro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
31 de Agosto de 2011.

O Director dos Serviços, Pun Su Peng, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 950,00 )

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, nos termos do disposto no 
Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau 
(ETAPM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M e da Lei n.º 14/2009, para o 
preenchimento de uma vaga de assistente técnico administrati-
vo especialista principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico 
de apoio do quadro da Polícia Judiciária.

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso 
se encontra afixado na Divisão de Pessoal e Administrativa da 
Polícia Judiciária, e que o prazo para a apresentação de candi-
daturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao 
da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Polícia Judiciária, aos 31 de Agosto de 2011.

O Director, Wong Sio Chak.

(Custo desta publicação $ 950,00)
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通 告

按照二零一一年八月三十日保安司司長批示，並根據第

14/2009號法律及第87/89/M號法令核准的並經第62/98/M號法令

修訂的《澳門公共行政工作人員通則》的規定，現以考核方式

進行普通入職開考，以填補司法警察局編制內高級技術員人員

組別之第一職階二等高級技術員（採購範疇）四缺。

1. 方式、期限及有效期

本開考屬普通性和考核方式進行的一般入職開考。

報考申請表應自本通告於《澳門特別行政區公報》公布之

日緊接第一個工作日起計二十天內遞交。

當本開考所指之空缺被填補後，其有效期隨即終止。

2. 報考條件

在遞交報考申請表之限期內，凡屬澳門特別行政區永久性

居民，且符合現行《澳門公共行政工作人員通則》所指擔任公

職的一般條件及具有學士學位的人士，均可報考。

3. 報考方式

報考人必須填寫第87/89/M號法令核准的並經第62/98/M號

法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》第五十二條所指定

之專用表格（可於印務局購買或該局網頁內下載），並攜同下

列文件於指定期限及辦公時間內到龍嵩街司法警察局B座大樓

五樓人事及行政處報名：

3.1. 與公職無聯繫之投考人：

a）有效身份證明文件副本（須出示正本作鑑證之用）；

b）履歷 （須以中文或葡文書寫，同時報考人須簽名，否

則作沒有遞交論）；

c）本通告所要求之學歷證明文件以及各學年的成績表副本

（須出示正本作鑑證之用）。

3.2. 與公職有聯繫之投考人：

a）有效身份證明文件副本（須出示正本作鑑證之用）；

b）履歷 （須以中文或葡文書寫，同時報考人須簽名，否

則作沒有遞交論）；

Aviso

Faz-se público que, em conformidade com o despacho do Ex.mo 
Senhor Secretário para a Segurança, de 30 de Agosto de 2011, 
se acha aberto o concurso comum, de ingresso, de prestação de 
provas, nos termos do disposto no Estatuto dos Trabalhadores 
da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, e na 
Lei n.º 14/2009, para o preenchimento de quatro vagas de técnico 
superior de 2.ª classe, 1.º escalão, área de aprovisionamento, do 
grupo de pessoal técnico superior do quadro da Polícia Judiciária.

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso, geral, de prestação 
de provas. 

O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte dias, 
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente aviso no Boletim Oficial.

A validade do concurso esgota-se com o preenchimento dos 
respectivos lugares postos a concurso.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os residentes permanentes da 
Região Administrativa Especial de Macau que, até ao termo do 
prazo de apresentação de candidaturas, reúnam os requisitos 
gerais para o desempenho de funções públicas mencionados no 
ETAPM, em vigor, e que estejam habilitados com licenciatura.

3. Formalização de candidaturas

A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação de 
requerimento, em impresso próprio, a que se refere o artigo 52.º 
do referido ETAPM (o impresso em causa pode ser comprado 
ou carregado na página electrónica da Imprensa Oficial), deven-
do o mesmo ser entregue, dentro do prazo e horário indicados, 
na Divisão de Pessoal e Administrativa da PJ, sita no 5.º andar 
do Bloco B da Polícia Judiciária, na Rua Central, acompanhado 
da seguinte documentação:

3.1. Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido (é necessário 
a apresentação do original para autenticação);

b) Nota curricular (em chinês ou português, assinada pelo 
próprio candidato, sob pena de se considerar como falta de en-
trega da mesma); 

c) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso e cópias das cadernetas de 
cada ano lectivo (é necessário a apresentação dos originais para 
autenticação).

3.2. Candidatos vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido (é necessário 
a apresentação do original para autenticação);

b) Nota curricular (em chinês ou português, assinada pelo 
próprio candidato, sob pena de se considerar como falta de en-
trega da mesma);
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c）本通告所要求之學歷證明文件以及各學年的成績表副本

（須出示正本作鑑證之用）；

d）由任職機關發出之個人資料紀錄，其內尤須載明曾任職

務、現時所屬職程及職級、與公職之聯繫性質、在現職級及公

職之年資，以及參加開考所需之工作表現評核。

報考人如屬司法警察局人員，以及上述a）和d）項所指的

文件已存放於其個人檔案內，則可豁免遞交，但須在報名表上

明確聲明。

為了分析投考人所遞交的學歷是否符合本開考通告所要求

的學歷，倘若有需要，可要求投考人遞交有關課程大綱或其他

載有各學年的所有科目的文件。

4. 職務性質

高級技術員（採購範疇）須具專業技能及最低限度具有學

士學位，以便在科學技術的方法及程序上能獨立並盡責執行一

般或專門領域的諮詢、調查、研究、創造及配合方面的職務，

旨在協助上級作出決策，尤其負責採購程序和財產管理範疇的

行政工作。

5. 薪俸

第一職階二等高級技術員之薪俸點為第14/2009號法律附件

一之表二第六級別所載的430點。

6. 甄選方式

甄選將以不超過三小時筆試的知識考試進行，並輔以專業

面試及履歷分析，投考人可選擇以中文或葡文其中一種語言作

答。每一階段均為淘汰制，最高分數為10分，准考人所得分數

低於5分者，即被淘汰。

甄選方式之評分比例如下：

第一階段：知識筆試：佔總成績50%；

第二階段：專業面試：佔總成績40%；

第三階段：履歷分析：佔總成績10%。

履歷分析——透過衡量投考人之學歷資格、專業資格、工

作表現評核、專業資歷、專業經驗、傑出之工作成果及職業補

充培訓，以審核其擔任特定職務之能力。

專業面試——根據職務要求之特點，確定及評估與投考人

之專業資歷及專業經驗有關之專業條件。

c) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso e cópias das cadernetas de 
cada ano lectivo (é necessário a apresentação dos originais para 
autenticação); 

d) Registo biográfico, emitido pelo respectivo Serviço, donde 
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, a 
carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a antigui-
dade na categoria e na função pública e a avaliação do desem-
penho, relevantes para a apresentação a concurso.

Os candidatos, sendo pessoal da Polícia Judiciária, ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
a) e d), caso se encontrem arquivados nos respectivos processos 
individuais, devendo, neste caso, ser declarado expressamente 
tal facto na ficha de inscrição.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das habi-
litações académicas a apresentar pelos candidatos estão confor-
mes, ou não, às requeridas neste concurso, pode ser exigido aos 
candidatos a apresentação do programa dos cursos pertinentes, 
ou demais documentos dos quais constem as disciplinas de cada 
ano lectivo, se necessário.

4. Conteúdo funcional

Ao técnico superior, área de aprovisionamento, cabem fun-
ções consultivas, de investigação, estudo, concepção e adaptação 
de métodos e processos científico-técnicos, de âmbito geral ou 
especializado, executadas com autonomia e responsabilidade, 
tendo em vista informar a decisão superior, requerendo uma 
especialização e formação básica de nível de licenciatura, desig-
nadamente para levar a cabo os procedimentos administrativos 
da área de aprovisionamento e de gestão patrimonial.

5. Vencimento

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
430 da tabela indiciária, nível 6, constante no Mapa 2 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009.

6. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimentos 
que revestirá a forma de prova escrita com a duração máxima 
de três horas, complementada por entrevista profissional e 
análise curricular, podendo ser redigida, mediante escolha do 
candidato, nas línguas chinesa ou portuguesa. Cada uma das 
fases é eliminatória, sendo a valorização máxima de dez valores 
e consideram-se excluídos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a cinco valores.

Os métodos de selecção são ponderados da seguinte forma:

1.ª fase: Prova escrita de conhecimentos: 50%;

2.ª fase: Entrevista profissional: 40%; e

3.ª fase: Análise curricular: 10%.

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a habi-
litação académica e profissional, a avaliação do desempenho, a 
qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados 
e a formação profissional complementar.

Entrevista profissional — determinar e avaliar elementos de 
natureza profissional relacionados com a qualificação e a ex-
periência profissionais dos candidatos, por comparação com o 
perfil de exigências da função.
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7. 考試內容

甄選方法旨在評估准考人在下列範圍的知識程度：

I. 社會常識；

II. 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

III. 第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》；

IV.《澳門公職法律制度》：

• 第14/2009號法律——公務人員職程制度；

• 第15/2009號法律——領導及主管人員通則的基本規定；

• 第26/2009號行政法規——領導及主管通則的補充規定；

• 經第62/98/M號法令修改的第87/89/M號法令核准的《澳

門公共行政工作人員通則》；

• 第8/2004號法律——公共行政工作人員工作表現評核原

則；

• 第31/2004號行政法規——公共行政工作人員工作表現評

核一般制度；

• 第235/2004號行政長官批示——評核諮詢委員會的設立、

組成及運作規則；

• 第11/2007號行政法規——公務人員工作表現的獎賞制

度；

• 第8/2006號法律——公務人員公積金制度；

• 第3/2009號法律——修改第8/2006號法律（帳戶的結算期

限及形式）；

• 第15/2006號行政法規——公務人員公積金制度投放供款

規章；

V. 司法警察局之法規：

• 第5/2006號法律——司法警察局的職責及權限； 

• 第9/2006號行政法規——司法警察局的組織及運作；

• 第20/2010號行政法規——修改司法警察局的組織及運

作；

• 第26/99/M號法令——司法警察局特別職程入職、晉升及

培訓；

• 第32/98/M號法令——規範司法警察學校之職責、權限及

內部組織； 

7. Programa

A selecção visa avaliar o grau de conhecimentos dos candida-
tos nas seguintes áreas:

I. Conhecimento geral da sociedade;

II. Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

III. Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M;

IV. Regime Jurídico dos Trabalhadores da Administração Pú-
blica de Macau:

• Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos;

• Lei n.º 15/2009 — Disposições fundamentais do estatuto do 
pessoal de direcção e chefia;

• Regulamento Administrativo n.º 26/2009 — Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia;

• Decreto-Lei n.º 87/89/M, na nova redacção dada pelo De-
creto-Lei n.º 62/98/M (Estatuto dos Trabalhadores da Adminis-
tração Pública de Macau);

• Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do desem-
penho dos trabalhadores da Administração Pública;

• Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime geral 
de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administra-
ção Pública;

• Despacho do Chefe do Executivo n.º 235/2004 — Regras 
relativas à constituição, composição e funcionamento da Comis-
são Paritária;

• Regulamento Administrativo n.º 11/2007 — Regime dos 
prémios e incentivos ao desempenho dos trabalhadores dos ser-
viços públicos;

• Lei n.º 8/2006 — Regime de Previdência dos Trabalhadores 
dos Serviços Públicos;

• Lei n.º 3/2009 — Alteração à Lei n.º 8/2006 (Prazo e forma 
de liquidação das contas);

• Regulamento Administrativo n.º 15/2006 — Regulamento 
da aplicação das contribuições do Regime de Previdência dos 
Trabalhadores dos Serviços Públicos.

V. Legislação relativa à Polícia Judiciária:

• Lei n.º 5/2006 — Regime de competências e de autoridade 
da Polícia Judiciária;

• Regulamento Administrativo n.º 9/2006 — Organização e 
funcionamento da Polícia Judiciária;

• Regulamento Administrativo n.º 20/2010 — Alteração à or-
ganização e funcionamento da Polícia Judiciária;

• Decreto-Lei n.º 26/99/M — Regime de ingresso, acesso e 
formação das carreiras de regime especial da PJ;

• Decreto-Lei n.º 32/98/M — Regula as atribuições, compe-
tências e organização interna da Escola de Polícia Judiciária;
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• 第27/98/M號法令——第四十九條、第五十條及第五十一

條；

• 第27/2003號行政法規——規範司法警察局特別制度職程

的入職與晉升的聘任、甄選及培訓程序；

• 第2/2008號法律——重組保安部隊及保安部門職程；

• 第281/2006號行政長官批示——司法警察局的證件及徽

章；

VI. 規範澳門特別行政區公共財政活動之法規：

• 經第22/87/M號法令、第1/1999號法律附件三第六條及第

6/2006號行政法規修改之第41/83/M號法令——本地區總預算之

編製及執行；

• 第426/2009號行政長官批示重新公布第6/2006號行政法規

通過的——公共財政管理制度，該文本內已引入由第28/2009號

行政法規作出的修改；

• 第22/2008號行政法規——《澳門特別行政區政府接受的

支付工具制度》；

• 第325/2006號行政長官批示——列明關於第6/2006號行政

法規第十九條第二款第一項規定的“確定及必要開支的負擔”

的各項開支；

• 第347/2006號行政長官批示——訂定澳門公共行政部門的

預算修改及補充預算的相關步驟；

• 第388/2006號行政長官批示——訂定公共行政範疇的部門

及機構支付公共開支，以及透過出納活動提取款項時，得使用

的工具；

• 第66/2006號經濟財政司司長批示——核准公共收入及開

支經濟分類的指示，以及公共開支職能分類的指示；

• 第1/2007號經濟財政司司長批示——核准關於處理取得

財產和勞務開支、常設基金帳目內開支及公款退回和返還的指

引；

• 第40/2007號經濟財政司司長批示——訂定登錄在《行政

當局投資與發展開支計劃》的活動間的撥款轉移程序；

VII. 有關工程、資產與勞務之取得的開支制度：

•  經第30/89/M號法令及第6/2006號行政法規修改之第

122/84/M號法令（中文參考文本載於澳門法律網頁：w w w.

macaolaw.gov.mo） ——有關工程、取得財貨及勞務之開支制

度； 

• Decreto-Lei n.º 27/98/M — artigos 49.º, 50.º e 51.º;

• Regulamento Administrativo n.º 27/2003 — Regulamenta o 
processo de recrutamento, selecção e formação para o ingresso 
e acesso nas carreiras de regime especial da Polícia Judiciária;

• Lei n.º 2/2008 — Reestruturação de carreiras nas Forças e 
Serviços de Segurança;

• Despacho do Chefe do Executivo n.º 281/2006 — Cartões 
de identificação e distintivo.

VI. Legislação que regulamenta a actividade financeira do 
serviço público da administração da RAEM:

• Decreto-Lei n.º 41/83/M, com as alterações dadas pelo De-
creto-Lei n.º 22/87/M e pelo n.º 6 do Anexo III à Lei n.º 1/1999 e 
Regulamento Administrativo n.º 6/2006 — Elaboração e execu-
ção do orçamento da RAEM;

• Regime de administração financeira pública, republicado inte-
gralmente, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 6/2006, 
por Despacho do Chefe do Executivo n.º 426/2009, com as altera-
ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009;

• Regulamento Administrativo n.º 22/2008 — Regime dos 
meios de pagamento aceites pelo Governo da Região Adminis-
trativa Especial de Macau;

• Despacho do Chefe do Executivo n.º 325/2006 — Enumera 
as despesas respeitantes à «despesa certa e indispensável» cons-
tante do artigo 19.º, n.º 2, alínea 1), do Regulamento Adminis-
trativo n.º 6/2006;

• Despacho do Chefe do Executivo n.º 347/2006 — Estabe-
lece a tramitação das alterações orçamentais e dos orçamentos 
suplementares do sector público administrativo da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau;

• Despacho do Chefe do Executivo n.º 388/2006 — Define os 
meios de pagamento de despesas públicas dos serviços e orga-
nismos do sector público administrativo, bem como a saída de 
fundos por operações de tesouraria;

• Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 66/2006 — Aprova as Instruções para a Classificação Econó-
mica das Receitas e das Despesas Públicas, bem como as Instru-
ções para a Classificação Funcional das Despesas Públicas;

• Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 1/2007 — Aprova as Instruções para o Processamento de 
Despesas com Aquisição de Bens e Serviços, para o Proces-
samento das Despesas em Conta dos Fundos Permanentes e 
para o Processamento de Reposições e Restituições de Di-
nheiros Públicos;

• Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 40/2007 — Define os procedimentos de transferências de 
dotações entre acções inscritas sob o Plano de Investimentos e 
Despesas de Desenvolvimento da Administração.

VII. Regime de despesas com obras e aquisição de bens e ser-
viços:

• Decreto-Lei n.º 122/84/M, com as alterações dadas pelo De-
creto-Lei n.º 30/89/M, e Regulamento Administrativo n.º 6/2006 
(a versão em língua chinesa, está disponível para consulta em 
www.macaolaw.gov.mo — Portal Jurídico de Macau) — Regime 
de despesas com obras e aquisição de bens e serviços;
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• 第63/85/M號法令——規定購置物品及取得服務之程序；

• 第74/99/M號法令——公共工程承攬合同之法律制度——

若干廢止；

• 第250/2007號行政長官批示——訂定為公共部門提供清潔

和保安服務的僱員的最低工資；

VIII.  權限：

• 第6/2005號行政命令——行政長官授權；

•  經第28/2011號行政命令修改之第122/2009號行政命

令——將若干行政長官的執行權限授予保安司司長；

• 第153/2009號保安司司長批示——將若干權限轉授予司法

警察局局長；

• 第01/DIR-PJ/2010號批示——將若干權限授予及轉授予

司法警察局副局長；

• 第03/DIR-PJ/2010號批示——將若干權限授予及轉授予

司法警察局副局長；

IX. 其他法規：

• 第7/2002號法律——規範澳門特別行政區車輛的一般原

則；

• 第14/2002號行政法規——訂定澳門特別行政區車輛的取

得、管理及使用事宜的補足規定；

• 第23/2000號行政法規——公共機關之公證；

• 第8/2006號行政長官批示——訂定澳門特別行政區公共實

體購置車輛的價格、汽缸容積及馬力規格；

• 第39/GM/96號批示——訂定行政當局在資訊方面之活動

之若干協調機制；

X. 編寫建議書、報告書等文件和撰文。

各考試階段投考人均可攜帶上述法例作參閱，但不得使用

其他參考書籍或資料。知識考試的地點、日期及時間將於公佈

准考人確定名單時通知。

8. 典試委員會之組成

典試委員會之組成如下：

主席：副局長 張玉英

正選委員： 廳長 杜淑森

 處長 楊春麗

• Decreto-Lei n.º 63/85/M — Regula o processo de aquisição 
de bens e serviços;

• Decreto-Lei n.º 74/99/M — Regime jurídico do contrato das 
empreitadas de obras públicas — Revogações;

• Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2007 — Determi-
na o salário mínimo dos trabalhadores na prestação de serviços 
de limpeza e de segurança a instalações dos serviços públicos.

VIII. Competência:

• Ordem Executiva n.º 6/2005 — Delegação de competências;

• Ordem Executiva n.º 122/2009, com as alterações dadas pela 
Ordem Executiva n.º 28/2011 — Delega competências executi-
vas do Chefe do Executivo no Secretário para a Segurança;

• Despacho do Secretário para a Segurança n.º 153/2009 — 
Subdelega competências no director da Polícia Judiciária;

• Despacho n.º 01/DIR-PJ/2010 — Delegação e subdelegação 
de competências nos subdirectores desta Polícia;

• Despacho n.º 03/DIR-PJ/2010 — Delegação e subdelegação 
de competências num subdirector desta Polícia.

IX. Outra legislação:

• Lei n.º 7/2002 — Define os princípios gerais relativos aos 
veículos da Região Administrativa Especial de Macau;

• Regulamento Administrativo n.º 14/2002 — Estabelece nor-
mas complementares em matéria de aquisição, organização e 
uso dos veículos da Região Administrativa Especial de Macau;

• Regulamento Administrativo n.º 23/2000 — Notariado dos 
Serviços Públicos;

• Despacho do Chefe do Executivo n.º 8/2006 — Define as 
características de preço, cilindrada e potência dos veículos a ad-
quirir pelas entidades públicas da RAEM;

• Despacho n.º 39/GM/96 — Define mecanismos de coorde-
nação das actividades da Administração no domínio da infor-
mática.

X. Elaboração de propostas, informações, etc. e composição. 

Aos candidatos é permitida a consulta da legislação acima 
referida em todas as fases das provas, à excepção de quaisquer 
livros de referência ou informações. O local, a data e a hora da 
realização da prova de conhecimentos constarão do aviso refe-
rente à lista definitiva dos candidatos admitidos.

8. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Cheong Ioc Ieng, subdirectora.

Vogais efectivos: Tou Sok Sam, chefe de departamento; e

Ieong Chon Lai, chefe de divisão.
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候補委員： 處長 陳永紅

 處長 何偉明 

二零一一年九月一日於司法警察局

局長 黃少澤

（是項刊登費用為 $11,072.00）

澳 門 監 獄

名 單

根據保安司司長於二零一零年九月二十七日之批示，並按

照刊登於二零一零年十一月二十四日第四十七期第二組《澳門

特別行政區公報》內的開考通告，批准澳門監獄招考“澳門監

獄獄警隊伍人員培訓課程及實習”學員，錄取成績及格且得分

最高的前六十名男性投考人修讀培訓課程及進行實習，並在修

讀完成後，成績及格的投考人依次填補澳門監獄編制內獄警隊

伍職程第一職階警員六十缺。投考人評核名單如下：

及格之投考人： 

排名 投考人編號 姓名 評分

  1.º AE0609 黃斯源 ................................. 13.37  

  2.º AE0542 梁偉焜 ................................. 13.31 

  3.º AE0090 黃藝君 ................................. 13.29 

  4.º AE0539 唐富華 ................................. 12.71 

  5.º AE0133 陳應翔 ................................. 12.60 

  6.º AE0526 李永紳 ................................. 12.51 

  7.º AE0239 張健能 ................................. 12.50 

  8.º AE0122 李嘉杰 ................................. 12.39 

  9.º AE0459 陳智峰 ................................. 12.35 

10.º AE0607 何子傑 ................................. 12.34  *

11.º AE0442 蕭冠威 ................................. 12.34  *

12.º AE0054 鄭家豪 ................................. 12.23 

13.º AE0024 鄧智宇 ................................. 12.21 

14.º AE0141 鄭偉光 ................................. 12.19 

15.º AE0049 歐陽志成 ............................. 12.17 

16.º AE0624 林華耀 ................................. 12.13 

17.º AE0329 駱祖希 ................................. 12.12 

18.º AE0502 勞一鳴 ................................. 12.11 

Vogais suplentes: Chan Weng Hong, chefe de divisão; e

Ho Wai Meng, chefe de divisão.

Polícia Judiciária, 1 de Setembro de 2011. 

O Director,Wong Sio Chak.

(Custo desta publicação $ 11 072,00)

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso para a admissão dos 
sessenta candidatos de sexo masculino considerados aptos e me-
lhores classificados, à frequência do curso de formação e estágio. 
Após a conclusão do curso, os candidatos com aproveitamento 
preencherão, segundo a ordenação classificativa, os sessenta lu-
gares de guarda, 1.º escalão, do quadro de pessoal da carreira do 
Corpo de Guardas Prisionais do Estabelecimento Prisional de 
Macau, aberto por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 
Segurança, de 27 de Setembro de 2010, cujo anúncio do aviso de 
abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 47, II Série, de 24 de Novembro 
de 2010:

Candidatos aprovados: 

Ordem     N.º de                                Nome                       Valores
 candidato   

 1.º  AE0609 Wong Si Un .................................. 13,37

 2.º AE0542 Leong Wai Kuan .......................... 13,31

 3.º AE0090 Wong Ngai Kuan ......................... 13,29

 4.º AE0539 Tong Wong, Aurelio Antonio ..... 12,71 

 5.º AE0133 Chan Ieng Cheong ...................... 12,60 

 6.º AE0526 Lee Yong Shen ............................. 12,51 

 7.º AE0239 Cheong Kin Nang ........................ 12,50 

 8.º AE0122 Lei Ka Kit..................................... 12,39 

 9.º AE0459 Chan Chi Fong ............................. 12,35 

10.º AE0607 Ho Chi Kit ................................. 12,34 *

11.º AE0442 Sio Kun Wai .............................. 12,34 *

12.º AE0054 Cheang Ka Hou ........................... 12,23 

13.º AE0024 Tang Chi U ................................... 12,21 

14.º AE0141 Cheang Wai Kuong ..................... 12,19

15.º AE0049 Ao Ieong Chi Seng......................12,17

16.º AE0624 Lam Wa Io ..................................12,13 

17.º AE0329 Lok Chou Hei .............................12,12 

18.º AE0502 Lou Iat Meng ..............................12,11 
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19.º AE0073 李江峰 ................................. 12.03 

20.º AE0145 陳偉建 ................................. 11.99 

21.º AE0148 黃志豪 ................................. 11.95 

22.º AE0102 譚偉麟 ................................. 11.91 

23.º AE0189 王霖峰 ................................. 11.90 

24.º AE0555 蘇振興 ................................. 11.88 

25.º AE0511 梁成德 ................................. 11.87 

26.º AE0113 郭子鋒 ................................. 11.85 

27.º AE0419 郭文達 ................................. 11.81 

28.º AE0005 劉嘉康 ................................. 11.67 

29.º AE0345 林佑淮 ................................. 11.59 

30.º AE0197 葉子恆 ................................. 11.53  *

31.º AE0228 蔡志榮 ................................. 11.53  *

32.º AE0407 林海峰 ................................. 11.50 

33.º AE0163 余嘉銘 ................................. 11.47 

34.º AE0484 曾建勝 ................................. 11.45 

35.º AE0330 梁健榮 ................................. 11.42 

36.º AE0694 何永傑 ................................. 11.39 

37.º AE0089 黎永燊 ................................. 11.14  *

38.º AE0518 歐陽漢文 ............................. 11.14  *

39.º AE0132 李權鋒 ................................. 11.12 

40.º AE0692 許曉龍 ................................. 11.06 

41.º AE0136 倫仲鳴 ................................. 10.86 

42.º AE0351 何啟聰 ................................. 10.56 

43.º AE0087 蔡元兆 ................................. 10.55 

44.º AE0116 歐陽浩華 ............................. 10.53 

45.º AE0640 袁偉 ..................................... 10.28 

46.º AE0341 趙毅信 ................................. 10.25 

47.º AE0447 李達 ..................................... 10.21 

48.º AE0295 凌進傑 ................................. 10.18 

* 根據第13/2006號行政法規第十一條第三款第（一）項之

規定排列名次。

不及格之投考人：

序號 投考人編號 姓名 備註

  1  AE0014 古立賢 b）、d）

  2  AE0023 歐少鵬 b）

  3  AE0033 蔡德明 a）、b）、c）

  4  AE0056 郭滿華 b）、c）

  5  AE0064 譚詠燊 b）

  6  AE0095 梁志紅 d）

  7  AE0104 陳子揚 a）、c）

  8  AE0120 余嘉倫 b）

19.º AE0073 Lei Kong Fong ............................12,03 

20.º AE0145 Chan Wai Kin ..............................11,99 

21.º AE0148 Wong Chi Hou ............................11,95 

22.º AE0102 Tam Wai Lon...............................11,91 

23.º AE0189 Wong Lam Fong .........................11,90 

24.º AE0555 Sou Chan Heng ........................... 11,88 

25.º AE0511 Leung Seng Tak ........................... 11,87 

26.º AE0113 Kuok Chi Fong............................. 11,85 

27.º AE0419 Kuok Man Tat .............................. 11,81 

28.º AE0005 Lao Ka Hong ............................... 11,67 

29.º AE0345 Lam Iao Wai ................................. 11,59 

30.º AE0197 Ip Chi Hang .............................. 11,53 *

31.º AE0228 Choi Chi Weng .......................... 11,53 *

32.º AE0407 Lam Hoi Fong .............................. 11,50 

33.º AE0163 U Ka Meng ................................... 11,47 

34.º AE0484 Chang Kin Seng ........................... 11,45 

35.º AE0330 Leong Kin Weng .......................... 11,42 

36.º AE0694 Ho Weng Kit ................................ 11,39 

37.º AE0089 Lai Weng San ............................ 11,14 *

38.º AE0518 Ao Ieong Hon Man .................. 11,14 *

39.º AE0132 Lei Kun Fong ............................... 11,12 

40.º AE0692 Hoi Hio Long............................... 11,06 

41.º AE0136 Lon Chong Meng ........................ 10,86 

42.º AE0351 Ho Kai Chong .............................. 10,56 

43.º AE0087 Choi Un Sio ................................. 10,55 

44.º AE0116 Ao Ieong Hou Wa ....................... 10,53 

45.º AE0640 Iun Wai ......................................... 10,28 

46.º AE0341 Chio Ngai Son .............................. 10,25 

47.º AE0447 Lei Tat ........................................... 10,21 

48.º AE0295 Leng Chon Kit ............................. 10,18 

* Os candidatos são graduados nos termos da alínea 1) do n.º 3 
do artigo 11.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2006. 

Candidatos não aprovados: 

Ordem     N.º de                 Nome Observações 
 candidato   

1. AE0014 Ku Lap In b), d)

2. AE0023 Ao Sio Pang b)

3. AE0033 Choi Tak Ming a), b), c)

4. AE0056 Kok Mun Wa b), c)

5. AE0064 Tam Weng San b)

6. AE0095 Leong Chi Hong d)

7. AE0104 Chan Tsz Yeung a), c)

8. AE0120 Iu Ka Lon b)
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  9  AE0123 劉子濠 c）

10  AE0135 趙家鴻 a）

11  AE0146 梁健邦 a）

12  AE0152 何志銘 a）、c）

13  AE0165 李駿豪 a）、c）

14  AE0170 黃俊研 a）、c）

15  AE0186 林志鵬 b）、c）

16  AE0201 梁文傑 a）

17  AE0204 張國福 c）

18  AE0219 甘冠威 b）

19  AE0231 蔡富 a）

20  AE0234 梁志偉 a）

21  AE0244 梁栢健 b）、c）

22  AE0245 高官明 a）

23  AE0249 曾子健 c）

24  AE0271 楊景雄 a）

25  AE0282 洪祜彥 a）、c）

26  AE0284 李耀威 a）、b）、c）

27  AE0298 黃江懷 a）、d）

28  AE0310 張品良 a）

29  AE0316 區敏強 a）

30  AE0317 林廣鴻 b）、c）、d）

31  AE0339 夏玉誠 b）、c）

32  AE0362 梁家勁 a）

33  AE0389 古兆倫 c）

34  AE0390 吳偉志 a）

35  AE0408 洪光耀 a）、c）

36  AE0415 李治邦 c）

37  AE0438 李國權 b）、c）

38  AE0455 林國平 a）

39  AE0465 吳仲衛 c）

40  AE0466 蕭楚麟 c）

41  AE0479 趙恆彬 a）、c）

42  AE0521 李文進 a）

43  AE0538 黃浩勤 d）

44  AE0558 周康寧 c）

45  AE0573 李啟超 a）、c）

46  AE0576 李錦山 d）

47  AE0577 陶永強 a）

48  AE0657 施金鑽 a）

49  AE0664 郭文龍 a）、c）

50  AE0665 張俊杰 b）、c）

 9. AE0123 Lao Chi Hou c)

10. AE0135 Chio Ka Hong a)

11. AE0146 Leong Kin Pong a)

12. AE0152 Ho Chi Meng a), c)

13. AE0165 Lei Chon Hou a), c)

14. AE0170 Wong Chon In a), c)

15. AE0186 Lin Zhipeng b), c)

16. AE0201 Leong Man Kit a)

17. AE0204 Cheong Kuok Fok c)

18. AE0219 Kam Kun Wai b)

19. AE0231 Choi Fu a)

20. AE0234 Leong Chi Wai a)

21. AE0244 Leong Pak Kin b), c)

22. AE0245 Kou Kun Meng a)

23. AE0249 Chang Chi Kin c)

24. AE0271 Ieong Keng Hong a)

25. AE0282 Hong Wu In a), c)

26. AE0284 Lei Iu Vai a), b), c)

27. AE0298 Wong Kong Wai a), d)

28. AE0310 Cheong Pan Leong a)

29. AE0316 Ao Man Keong a)

30. AE0317 Lam Kuong Hong b), c), d)

31. AE0339 Ha Iok Seng b), c)

32. AE0362 Leong Ka Keng a)

33. AE0389 Ku Sio Lon c)

34. AE0390 Ng Wai Chi a)

35. AE0408 Hong Kuong Io a), c)

36. AE0415 Lei Chi Pong c)

37. AE0438 Lei Kuok Kun b), c)

38. AE0455 Lam Kuok Peng a)

39. AE0465 Ng Chong Wai c)

40. AE0466 Sio Cho Lon c)

41. AE0479 Chio Hang Pan a), c)

42. AE0521 Lei Man Chon a)

43. AE0538 Wong Hou Kan d)

44. AE0558 Zhou Kangning c)

45. AE0573 Lei Kai Chio a), c)

46. AE0576 Lei Kam San d)

47. AE0577 Tou Weng Keong a)

48. AE0657 Si Kam Chun a)

49. AE0664 Kuok Man Long a), c)

50. AE0665 Cheong Chon Kit b), c)
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51  AE0666 黃龍威 a）、b）、c）

52  AE0672 陳少平 c）、d）

53  AE0677 陳健成 d）

備註：

a）按照第13/2006號行政法規第五條第四款的規定而被淘

汰；

b）按照第13/2006號行政法規第九條第二款的規定而被淘

汰；

c）按照第13/2006號行政法規第十條第三款的規定而被淘

汰；

d）按照現行《澳門公共行政工作人員通則》第六十二條第

九款的規定而被淘汰。

按照經十二月二十八日第62/98/M號法令修改十二月二十一

日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》第

六十八條的規定，投考人可自本名單公布之日起計十個工作日

內提起上訴。

（經保安司司長於二零一一年八月二十九日的批示確認）

二零一一年八月二十二日於澳門監獄

典試委員會：

主席：總警司 劉遠程  

正選委員：總警司 林錦秀  

候補委員：警長  鄺彩蓮 

（是項刊登費用為 $7,372.00）

衛 生 局

通 告

第32/P/2011號公開招標

根據社會文化司司長於二零一一年八月十二日作出的批

示，為取得“向衛生局提供電腦技術支援服務”進行公開招

標。有意投標者可從二零一一年九月七日起，於辦公日上午九

時至下午一時或下午二時三十分至五時三十分，前往位於仁伯

爵綜合醫院地庫一（C1）之物資供應暨管理處查詢有關投標詳

情，並繳付所需費用，以取得本次招標的招標方案和承投規則

影印本，亦可於本局網頁（www.ssm.gov.mo）內免費下載。

51. AE0666 Wong Long Wai a), b), c)

52. AE0672 Chan Sio Peng c), d)

53. AE0677 Chan Kin Seng d)

Nota: 

a) Eliminados nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do Regula-
mento Administrativo n.º 13/2006;

b) Eliminados nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Regula-
mento Administrativo n.º 13/2006; 

c) Eliminados nos termos do n.º 3 do artigo 10.º do Regula-
mento Administrativo n.º 13/2006;

d)  Eliminados nos termos do n.º 9 do artigo 62.º do ETAPM, 
vigente.

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, em vigor, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, os candidatos podem 
interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, 
contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 29 de Agosto de 2011).

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 22 de Agosto de 
2011.

O Júri:

Presidente: Lao Iun Cheng, comissário-chefe.

Vogal efectivo: Lam Kam Sau, comissário-chefe.

Vogal suplente: Kong Choi Lin, chefe. 

(Custo desta publicação $ 7 372,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Aviso

Concurso Público n.º 32/P/2011

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Agosto de 2011, se 
encontra aberto o concurso público para «Prestação de servi-
ços de apoio técnico informático aos Serviços de Saúde», cujo 
programa do concurso e o caderno de encargos se encontram à 
disposição dos interessados desde o dia 7 de Setembro de 2011, 
todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 
horas, na Divisão de Aprovisionamento e Economato, sita na 
Cave 1 do Centro Hospitalar Conde de S. Januário, onde serão 
prestados esclarecimentos relativos ao concurso, estando os 
in te res sados sujeitos ao pagamento do custo das respectivas fo-
tocópias ou ainda mediante a transferência gratuita de ficheiros 
pela internet no website dos S.S. (www.ssm.gov.mo).
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投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R/C）本局文書科。

遞交投標書之截止時間為二零一一年十月六日下午五時四十五

分。

開標將於二零一一年十月七日上午十時在位於仁伯爵綜合

醫院側之本局行政大樓地下“博物館”舉行。

投標者需以現金或支票的形式，向本局司庫科繳交澳門幣

叁萬捌仟元正（$38,000.00），或以抬頭人/受益人為 “衛生

局” 的等額銀行擔保/保險擔保，作為臨時擔保。

二零一一年八月二十五日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,498.00）

澳 門 理 工 學 院

通  告

第001/GTRC/2011號批示

為了提高澳門理工學院博彩教學暨研究中心（以下簡稱

“中心”）的運作效率，本人行使澳門理工學院理事會第15D/

CG/2011號決議第二款所賦予之權力，作出以下轉授權限的規

定：

一、轉授予“中心”趙崇堅副主任，或其合法代任人，在

“中心”範圍內，作出下列行為的職權：

（一）批准工作人員享受年假及決定其可否將假期轉移至

翌年，但主管及教職人員除外；

（二）批准喪失薪酬之缺勤，但主管及教職人員除外；

（三）決定缺勤是否合理，但主管及教職人員除外；

（四）除主管及教職人員外，批准進行超時或輪值工作，

但有關超時或輪值工作不能超過法定上限；

（五）簽署工作人員服務時間及相關結算的證明，但主管

及教職人員除外；

（六）批准澳門理工學院本身預算開支表內載明用於取得

財貨的開支，上限至$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元整）；有

關開支所涉及的財貨必須用於“中心”日常運作，且是載於財

政局每年公佈之判給物品目錄清單內；

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral 
destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde de 
São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 17,45 
horas do dia 6 de Outubro de 2011.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 7 de Outubro 
de 2011, pelas 10,00 horas, na sala do «Museu», situada no r/c 
do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde junto ao 
CHCSJ.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma cau-
ção provisória no valor de $ 38 000,00 (trinta e oito mil patacas) 
a favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em nume rário 
ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes Serviços ou atra-
vés da garantia bancária/seguro-caução de valor equiva lente.

Serviços de Saúde, aos 25 de Agosto de 2011.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

Aviso

Despacho n.º 001/GTRC/2011

 Para permitir uma pronta e eficaz gestão do Centro Peda-
gógico e Científico na Área do Jogo, adiante abreviadamente 
designado por Centro, usando da faculdade que me é conferida 
pelo número 2 da Deliberação n.º 15D/CG/2011 do Conselho 
de Gestão do Instituto Politécnico de Macau, subdelego:

1. No subcoordenador do Centro, Chiu Sung Kin, ou em quem 
legalmente o substitua, no âmbito do Centro, as competências 
que me foram delegadas para:

1) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a sua 
transferência para o ano seguinte, salvo pessoal de chefia e pes-
soal docente;

2) Autorizar faltas com perda de remuneração do pessoal, sal-
vo pessoal de chefia e pessoal docente;

3) Justificar ou injustificar faltas de pessoal, salvo pessoal de 
chefia e pessoal docente;

4) Autorizar a prestação de serviço pelo pessoal, em regime 
de horas extraordinárias ou por turnos, até ao limite previsto na 
lei, salvo pessoal de chefia e pessoal docente;

5) Assinar os diplomas de contagem e liquidação do tempo de 
serviço prestado pelo pessoal, salvo pessoal de chefia e pessoal 
docente;

6) Autorizar a realização de despesas com aquisição de bens 
inscritos no orçamento privativo do Instituto Politécnico de 
Macau, até ao montante de $15 000,00 (quinze mil patacas).  Os 
bens através destas despesas têm de ser os que estão inscritos 
no «Índice dos Artigos Adjudicados», publicado anualmente 
pela Direcção dos Serviços de Finanças, e ser utilizados para o 
funcionamento diário do Centro;
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（七）批准有關工作人員、學生、物料、設備、不動產及

車輛的保險；

（八）批准每月經常性開支，例如公積金供款、租賃設施

及動產之費用、水電費、煤氣費、保安及清潔服務費、通訊

費、管理費或其他同類開支；

（九）批准為工程或取得財貨和服務而進行競投或諮詢問

價之工作，金額上限至$500,000.00（澳門幣伍拾萬元）；

（十）管理及控制零用現金，該款項只限用於緊急和不可

延遲的財貨和服務之取得，每次上限至$2,000.00（澳門幣貳仟

元整）。

二、本批示所轉授予的權限不妨礙收回權和監管權。

三、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

四、本批示自刋登日起產生效力。

五、自二零一一年三月二十三日至本批示於《澳門特別行

政區公報》刊登日期間，“中心”趙崇堅副主任在現轉授予的

權限範圍內所作出的行為，予以追認。

二零一一年八月二十二日於澳門理工學院

博彩教學暨研究中心主任 鄭妙嫻

（是項刊登費用為 $2,789.00）

土 地 工 務 運 輸 局

名 單

土地工務運輸局為填補人員編制高級技術員職程第一職階

首席顧問高級技術員三缺，經於二零一一年六月八日第二十三

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制的

方式進行的一般晉升開考的公告。現公佈准考人評核成績如

下：

合格應考人： 分

1.º 張敏玉 ......................................................................9.06*

2.º 馬淑娟 ......................................................................9.06

3.º 羅誠智 ......................................................................9.00

7) Autorizar o seguro de pessoal, alunos, material, equipamen-
tos, imóveis e viaturas;

8) Autorizar as despesas decorrentes de encargos mensais 
certos, como sejam as contribuições para o Fundo de Previ-
dência, arrendamento de instalações e aluguer de bens móveis, 
pagamento de electricidade, água e gás, serviços de segurança, 
limpeza, telecomunicações, despesas de condomínio e outras da 
mesma natureza;

9) Autorizar a abertura de concursos ou consultas para a 
realização de obras ou aquisição de bens e serviços, cujo valor 
estimado não exceda as $ 500 000,00 (quinhentas mil patacas);

10) Proceder à gestão e controlo do fundo de maneio, limi-
tada a utilização dessas verbas à aquisição de bens e serviços 
urgentes e inadiáveis, cujo valor não exceda $ 2 000,00 (duas mil 
patacas) por aquisição.

2. A presente subdelegação de competências é feita sem pre-
juízo dos respectivos poderes de avocação e superintendência.

3. Dos actos praticados, no uso da presente subdelegação de 
competências, cabe recurso hierárquico necessário.

4. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo subcoorde-
nador do Centro, Chiu Sung Kin, no âmbito das competências 
ora subdelegadas, entre o dia 23 de Março de 2011 e a data de 
publicação do presente despacho no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Instituto Politécnico de Macau, aos 22 de Agosto de 2011.

A Coordenadora do Centro Pedagógico e Científico na Área 
do Jogo, Cheang Mio Han.

(Custo desta publicação $ 2 789,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de três luga-
res de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior do quadro de pessoal da Direcção dos Ser-
viços de Solos, Obras Públicas e Transportes, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 23, II Série, de 8 de Junho de 2011:

Candidatos aprovados:  valores 

1.º Cheong Man Iok  ...........................................................9,06* 

2.º Ma Sok Kun  ...................................................................9,06 

3.º Lo Seng Chi  ...................................................................9,00 
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*按照十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂之《澳門公共行政工作人員通

則》第六十六條的規定，因公職年資較長。

按照十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂之《澳門公共行政工作人員通

則》第六十八條的規定，應考人可自本名單公佈之日起計十個

工作天內向核准開考的實體提起訴願。

（經二零一一年八月十二日運輸工務司司長的批示確認）

二零一一年八月二日於土地工務運輸局

典試委員會：

主席：處長 李永光

正選委員：處長 盧貴芳

     首席顧問高級技術員 黃慧樺

（是項刊登費用為 $1,771.00）

地  球  物  理  暨  氣  象  局

公 告

根據八月三日第14/2009號法律及經十二月二十八日第

62/98/M號法令修訂的十二月二十一日第87/89/M號法令核准

《澳門公共行政工作人員通則》的規定，茲通知現為地球物理

暨氣象局人員進行以文件審閱及有限制方式的普通晉升開考，

以填補地球物理暨氣象局人員編制內技術員職程之第一職階特

級技術員一缺。

上述開考之通告已張貼於氹仔大潭山天文台斜路地球物理

暨氣象局之告示板上。報考申請應自本公告於《澳門特別行政

區公報》刊登之日緊接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一一年八月三十一日於地球物理暨氣象局

局長 馮瑞權

（是項刊登費用為 $1,116.00）

* Por ter maior antiguidade na função pública, nos termos do 
artigo 66.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pú-
blica de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º  87/89/M, de 21 
de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º  62/98/M, de 28 de Dezembro. 

Nos termos do artigo 68.º do ETAPM, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a nova redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, os 
candidatos podem interpor recurso da presente lista, à entidade 
competente, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação. 

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 12 de Agosto de 2011). 

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
aos 2 de Agosto de 2011. 

O Júri: 

Presidente: Lei Weng Kuong, chefe de divisão.

Vogais efectivas: Lou Kuai Fong, chefe de divisão; e 

Vong Wai Wa, técnica superior assessora principal.

(Custo desta publicação $ 1 771,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de aces-
so, condicionado, documental, apenas para os funcionários da 
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009, de 3 de Agosto, e no Estatuto dos 
Trabalhadores da Administração Pública de Macau (ETAPM), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, 
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 
de Dezembro, para o preenchimento de um lugar de técnico 
especialista, 1.º escalão, da carreira de técnico do quadro de pes-
soal dos SMG.

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concur-
so se encontra afixado no quadro de anúncio da Direcção dos 
Serviços Meteorológicos e Geofísicos, sita na Rampa do Obser-
vatório, s/n, Taipa Grande, Taipa, e que o prazo para a apresen-
tação de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 31 de 
Agosto de 2011.

O Director dos Serviços, Fong Soi Kun.

(Custo desta publicação $ 1 116,00)
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環 境 保 護 局

名  單

環境保護局為填補人員編制內第一職階首席高級技術員三

缺，經於二零一一年六月二十九日第二十六期《澳門特別行政

區公報》第二組刊登，以審查文件及有限制的方式進行普通晉

級開考公告。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

1.º 黃蔓葒 ........................................................................7.63

2.º 楊健思 ........................................................................7.61

3.º 馮詠阡 ........................................................................7.50

按照十二月二十一日第87/89/M號法令核准的現行《澳門公

共行政工作人員通則》第六十八條的規定，准考人可自本名單

公佈之日起計十個工作天內向核准開考的實體提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一一年八月二十四日批示確認）

二零一一年九月一日於環境保護局

典試委員會： 

主席：局長 張紹基

委員：行政財政處處長 李少容

   環境宣傳教育處處長 阮燕蓮

（是項刊登費用為 $1,361.00）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de três lugares 
de técnico superior principal, 1.º escalão, do quadro de pessoal 
da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 26, II Série, de 29 de Junho de 2011: 

Candidatos aprovados: Valores

1.º Vong Man Hung ...............................................................7,63

2.º Ieong Kin Si ......................................................................7,61

3.º Fong Weng Chin  ..............................................................7,50

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, vigente, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, os candidatos podem 
interpor recurso da presente lista à entidade competente, no 
prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 24 de Agosto de 2011).

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, 1 de Setem-
bro de 2011. 

O Júri:

Presidente: Cheong Sio Kei, director.

Vogais efectivos: Lei Sio Iong, chefe da Divisão Administrati-
va e Financeira; e

Un In Lin, chefe da Divisão de Sensibilização e Educação 
Ambiental.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

sandy
印章
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