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經 濟 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

通 告

Aviso

商標之保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

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

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

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

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

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

[210] 編號 N.º : N/078005

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/15

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha

 地址 Endereço : 2-6 Nakamura-cho, Handa-shi, Aichi-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Óleos e gorduras comestíveis; produtos lácteos; carne para consumo humano (fresca, ge-

lada ou congelada); ovos; animais aquáticos (não vivos) frescos, gelados ou congelados; 

vegetais congelados; frutas congeladas; produtos de carne processada; produtos de pesca 

processados; vegetais processados; frutas processadas; pedaços de coalho de soja fritos 

(Abura-age); pedaços de coalho de soja secos e congelados (kori-dofu); gelatina feita de 

«devil’s tongue root» (Konnyaku); leite de soja (com predominância de leite); coalho de 

soja; grãos de soja fermentados (Natto); ovos processados; ensopados de caril, ensopados 

e misturas para sopas pré-cozinhadas; algas marítimas comestíveis, nomeadamente flocos 

secos de «laver» para polvilhar no arroz em água quente (Ochazuke-nori); tempero japonês 

para o arroz (Furi-kake);  alimentos temperados para polvilhar no arros (Furi-kake); grãos 

de soja fermentados para alimentos; leguminosas cruas; proteína para consumo humano; 

alimentos processados em forma de grãos, tabletes, cápsulas, líquidos ou geleias, cujos 

ingredientes principais sejam plantas; caldos de sopa; misturas de sopa e ensopados; base 

de sopa; preparações de sopa; sopa; caldos; caldos de carne; misturas para sopas; base de 

sopa em pó; sopa «hot pot»; caldos para cozinhar alimentos numa panela quente; vegetais 

preparados para sushi «gomoku chirashi»; mistura de temperos preparada para pratos de 
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arroz condimentados aromatizados com peixe, vegetais, temperos para arroz cozinhado em 

água quente (Ochazuke); picles («pickles»); picles doces; piccalilli (picadinho de legumes 

picantes); picles de legumes; pastas para barrar; geleia de pimenta; malagueta processada; 

pimenta em conserva; puré de pimenta; pimenta congelada; gel de colagénio comestível; 

alimentos processados feitos a partir de algas marítimas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/078006

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/15

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha

 地址 Endereço : 2-6 Nakamura-cho, Handa-shi, Aichi-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Agentes de ligação para gelados; amolecedores de carne para uso doméstico; preparações 

para endurecer natas; preparações aromáticas para alimentos (não de óleos essenciais); 

chá; café e cacau; gelo; confeitaria, pão e pão doce «bun»; sanduíches; pão doce «bun» co-

zido a vapor recheado com carne picada («manjuh Chinês»); hambúrgueres (preparados); 

pizzas (preparadas); cachorros quentes (preparados); tartes de carne (preparadas); tempe-

ros; aromatizantes; condimentos; especiarias; molho para regar; molho de mergulho; molho 

de sésamo; molho de marinada; molho; base de molho; molho para massas; vinho reduzido 

(molho de vinho para cozinhar); bebidas espirituosas reduzidas (molho de bebidas espiri-

tuosas para cozinhar); molho para gratinar para cozinhar; molhos preparados; mistura para 

tempero; caldos de sopa contendo açúcar, sal, vinagre e/ou outro tempero para cozinhar; mis-

turas de sopa e ensopados contendo açúcar, sal, vinagre e/ou outro tempero para cozinhar; 

base para sopa em pó contendo açúcar, sal, vinagre e/ou outro tempero para cozinhar; 

base de molho em pó; vinagre; condimentos para sushi; vinagre temperado; molho de soja 

temperado com citrinos (Ponzu); tempero de citrinos para ponzu; condimentos de citri-

nos; gel de molho; molhos para saladas; molho de soja; mistura para sushi em pó; molho 

em pó; temperos doces; aromatizantes fermentados; amidos de noodles secos (Harusame); 

noodles vermicelli; amidos de noodles secos de araruta japonesa (Kazukiri); misturas 

preparadas contendo açúcar, sal, vinagre e/ou outro tempero para cozinhar; molhos pre-

parados contendo açúcar, sal, vinagre e/ou outro tempero para cozinhar; mistura de tem-

pero contendo açúcar, sal, vinagre e/ou outro tempero para cozinhar; mistura preparada 

para pratos de arroz contendo açúcar, sal, vinagre e/ou outros ingredientes para cozinhar; 

misturas através de tempero para a preparação de bolas de arroz, contendo açúcar, sal, vi-

nagre e/ou outros ingredientes para cozinhar; tempero japonês para arroz (Furi-kake); ali-

mentos temperados para polvilhar no arroz (Furi-kake); mistura através de tempero para 

preparações de bolas de arroz; temperos para arroz cozinhado em água quente (Ocha-

zuke); molho de tempero; ketchup; molho de tomate; maionese; creme de salada; geleia de 

pimenta; mostarda; pó de vinho para ser usado como tempero; chutneys (condimentos); 

misturas de gelados; misturas de sorvetes; café verde (não processado); preparações de 

cereais; «dumplings» chineses recheados (Gyoza, cozinhados); «dumplings» chineses em 

vapor (Shumai, cozinhados); sushi; almôndegas fritas de massa misturada com pequenos 

pedaços de polvo (Takoyaki); merendas (preparadas); «ravioli» (preparado); levedura em 

pó; fermento de arroz de malte (Koji); levedura; fermento; preparados instantâneos de 
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confeitaria; sedimentos de «sake» (para alimentos); arroz descascado; aveia descascada; ce-

vada descascada; glúten para alimentos; farinha para alimentos;  alimentos processados em 

forma de grãos, tabletes, cápsulas, líquidos ou geleias cujos ingredientes principais sejam 

grãos; pasta de soja; base de sopa, preparações de sopa e sopa sendo todos estes produtos 

usados como molhos ou como um dos ingredientes de molhos (TSUYU).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/078009

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/15

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha

 地址 Endereço : 2-6 Nakamura-cho, Handa-shi, Aichi-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Óleos e gorduras comestíveis; produtos lácteos; carne para consumo humano (fresca, ge-

lada ou congelada); ovos; animais aquáticos (não vivos) frescos, gelados ou congelados; 

vegetais congelados; frutas congeladas; produtos de carne processada; produtos de pesca 

processados; vegetais processados; frutas processadas; pedaços de coalho de soja fritos 

(Abura-age); pedaços de coalho de soja secos e congelados (kori-dofu); gelatina feita de 

«devil’s tongue root» (Konnyaku); leite de soja (com predominância de leite); coalho de 

soja; grãos de soja fermentados (Natto); ovos processados; ensopados de caril, ensopados 

e misturas para sopas pré-cozinhadas; algas marítimas comestíveis, nomeadamente flocos 

secos de «laver» para polvilhar no arroz em água quente (Ochazuke-nori); tempero japonês 

para o arroz (Furi-kake);  alimentos temperados para polvilhar no arroz (Furi-kake); grãos 

de soja fermentados para alimentos; leguminosas cruas; proteína para consumo humano; 

alimentos processados em forma de grãos, tabletes, cápsulas, líquidos ou geleias, cujos 

ingredientes principais sejam plantas; caldos de sopa; misturas de sopa e ensopados; base 

de sopa; preparações de sopa; sopa; caldos; caldos de carne; misturas para sopas; base de 

sopa em pó; sopa «hot pot»; caldos para cozinhar alimentos numa panela quente; vegetais 

preparados para sushi «gomoku chirashi»; mistura de temperos preparada para pratos de 

arroz condimentados aromatizados com peixe, vegetais, temperos para arroz cozinhado em 

água quente (Ochazuke); picles («pickles»); picles doces; piccalilli (picadinho de legumes 

picantes); picles de legumes; pastas para barrar; geleia de pimenta; malagueta processada; 

pimenta em conserva; puré de pimenta; pimenta congelada; gel de colagénio comestível; 

alimentos processados feitos a partir de algas marítimas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/078010

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/15



N.º 16 — 16-4-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5123

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha

 地址 Endereço : 2-6 Nakamura-cho, Handa-shi, Aichi-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Agentes de ligação para gelados; amolecedores de carne para uso doméstico; preparações 

para endurecer natas; preparações aromáticas para alimentos (não de óleos essenciais); 

chá; café e cacau; gelo; confeitaria, pão e pão doce «bun»; sanduíches; pão doce «bun» co-

zido a vapor recheado com carne picada («manjuh Chinês»); hambúrgueres (preparados); 

pizzas (preparadas); cachorros quentes (preparados); tartes de carne (preparadas); tempe-

ros; aromatizantes; condimentos; especiarias; molho para regar; molho de mergulho; molho 

de sésamo; molho de marinada; molho; base de molho; molho para massas; vinho reduzido 

(molho de vinho para cozinhar); bebidas espirituosas reduzidas (molho de bebidas espirituo-

sas para cozinhar); molho para gratinar para cozinhar; molhos preparados; mistura para tem-

pero; caldos de sopa contendo açúcar, sal, vinagre e/ou outro tempero para cozinhar; mis-

turas de sopa e ensopados contendo açúcar, sal, vinagre e/ou outro tempero para cozinhar; 

base para sopa em pó contendo açúcar, sal, vinagre e/ou outro tempero para cozinhar; 

base de molho em pó; vinagre; condimentos para sushi; vinagre temperado; molho de soja 

temperado com citrinos (Ponzu); tempero de citrinos para ponzu; condimentos de citrinos; 

gel de molho; molhos para saladas; molho de soja; mistura para sushi em pó; molho em pó; 

temperos doces; aromatizantes fermentados; amidos de noodles secos (Harusame); noodles 

vermicelli; amidos de noodles secos de araruta japonesa (Kazukiri); misturas preparadas 

contendo açúcar, sal, vinagre e/ou outro tempero para cozinhar; molhos preparados con-

tendo açúcar, sal, vinagre e/ou outro tempero para cozinhar; mistura de tempero contendo 

açúcar, sal, vinagre e/ou outro tempero para cozinhar; mistura preparada para pratos de ar-

roz contendo açúcar, sal, vinagre e/ou outros ingredientes para cozinhar; misturas através 

de tempero para a preparação de bolas de arroz, contendo açúcar, sal, vinagre e/ou outros 

ingredientes para cozinhar; tempero japonês para arroz (Furi-kake); alimentos temperados 

para polvilhar no arroz (Furi-kake); mistura através de tempero para preparações de bolas 

de arroz; temperos para arroz cozinhado em água quente (Ochazuke); molho de tempero; 

ketchup; molho de tomate; maionese; creme de salada; geleia de pimenta; mostarda; pó de 

vinho para ser usado como tempero; chutneys (condimentos); misturas de gelados; misturas 

de sorvetes; café verde (não processado); preparações de cereais; «dumplings» chineses re-

cheados (Gyoza, cozinhados); «dumplings» chineses em vapor (Shumai, cozinhados); sushi; 

almôndegas fritas de massa misturada com pequenos pedaços de polvo (Takoyaki); meren-

das (preparadas); «ravioli» (preparado); levedura em pó; fermento de arroz de malte (Koji); 

levedura; fermento; preparados instantâneos de confeitaria; sedimentos de «sake» (para 

alimentos); arroz descascado; aveia descascada; cevada descascada; glúten para alimentos; 

farinha para alimentos;  alimentos processados em forma de grãos, tabletes, cápsulas, líqui-

dos ou geleias, cujos ingredientes principais sejam grãos; pasta de soja; base de sopa, pre-

parações de sopa e sopa sendo todos estes produtos usados como molhos ou como um dos 

ingredientes de molhos (TSUYU).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079248

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/25

[730] 申請人 Requerente : Harry Winston SA

 地址 Endereço : Chemin du Tourbillon 8, CH-1228 Plan-les-Ouates, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos feitos nestas matérias ou revestidos incluídos nes-

ta classe, nomeadamente figurinhas (estatuetas), troféus; joalharia, nomeadamente anéis, 

brincos, botões de punho, pulseiras, berloques, alfinetes de peito, correntes, colares, alfi-

netes de gravata, molas de gravata, guarda-jóias; pedras preciosas, pedras semi preciosas; 

relojoaria e instrumentos cronométricos, nomeadamente cronómetros, cronógrafos, reló-

gios de parede ou de sala, relógios, relógios de pulso, relógios de pêndulo, despertadores 

e peças e acessórios para os produtos atrás referidos, nomeadamente ponteiros, palhetas, 

pêndulos, caixas cilíndricas que contêm a mola principal de um relógio, estojos para reló-

gios, braceletes de relógios, mostradores de relógios, engrenagens de relógios, correntes de 

relógios, mecanismos de relógios, molas de relógios, vidros de relógios, estojos para relo-

joaria, caixas para relógios.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/28 53893/2013 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/079249

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/25

[730] 申請人 Requerente : Harry Winston SA

 地址 Endereço : Chemin du Tourbillon 8, CH-1228 Plan-les-Ouates, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos feitos nestas matérias ou revestidos incluídos nes-

ta classe, nomeadamente figurinhas (estatuetas), troféus; joalharia, nomeadamente anéis, 

brincos, botões de punho, pulseiras, berloques, alfinetes de peito, correntes, colares, alfi-

netes de gravata, molas de gravata, guarda-jóias; pedras preciosas, pedras semipreciosas; 

relojoaria e instrumentos cronométricos, nomeadamente cronómetros, cronógrafos, reló-

gios de parede ou de sala, relógios, relógios de pulso, relógios de pêndulo, despertadores 

e peças e acessórios para os produtos atrás referidos, nomeadamente ponteiros, palhetas, 

pêndulos, caixas cilíndricas que contêm a mola principal de um relógio, estojos para reló-

gios, braceletes de relógios, mostradores de relógios, engrenagens de relógios, correntes de 

relógios, mecanismos de relógios, molas de relógios, vidros de relógios, estojos para relo-

joaria, caixas para relógios.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/28 53890/2013 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/080999

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/27

[730] 申請人 Requerente : Harney & Sons Tea Corp.

 地址 Endereço : 5723 Route 22, Millerton, NY 12546 - U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；茶包；茶葉飲料。（全屬第30類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081000

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/27

[730] 申請人 Requerente : Harney & Sons Tea Corp.

 地址 Endereço : 5723 Route 22, Millerton, NY 12546 - U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 以茶為特色之餐廳服務；茶館。（全屬第43類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081001

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/27

[730] 申請人 Requerente : Harney & Sons Tea Corp.

 地址 Endereço : 5723 Route 22, Millerton, NY 12546 - U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；茶包；茶葉飲料。（全屬第30類產品）  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/081002

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/27

[730] 申請人 Requerente : Harney & Sons Tea Corp.

 地址 Endereço : 5723 Route 22, Millerton, NY 12546 - U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 以茶為特色之餐廳服務；茶館。（全屬第43類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081054

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/28

[730] 申請人 Requerente : 力加市場推廣及顧問有限公司

   Nextra Marketing and Business Consulting Limited

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場235-287號中土大廈4樓H-M室

   Alameda Dr. Carlos D’assumpção, nos 235-287, edifício China Civil Plaza, 4.º andar H-M, 

Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel para impressão (incluindo a versão «pastern» do papel, papel de jornal, livros e pa-

péis, papel de títulos, papel de gravura, papel tipográfico); painéis publicitários de papel 

ou cartão; panfletos; cartões; produtos de impressão; cartões de felicitações; almanaques; 

livros; publicações impressas; prospectos; periódicos; revistas [periódicos]; papel, cartão e 

produtos feitos destes materiais, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; ma-

terial para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou uso 

doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (ex-

cepto móveis); material de instrução ou de ensino (excepto aparelhos); materiais plásticos 

para embalagem (não incluídos noutras classes); clichés; blocos de impressão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081055

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/28

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司

   SUNCITY GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場21樓

   21st Floor, AIA Tower, No. 251A-301 Avenida Comercial de Macau, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16
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[511] 產品 Produtos : Papel para impressão (incluindo a versão «pastern» do papel, papel de jornal, livros e pa-

péis, papel de títulos, papel de gravura, papel tipográfico); painéis publicitários de papel 

ou cartão; panfletos; cartões; produtos de impressão; cartões de felicitações; almanaques; 

livros; publicações impressas; prospectos; periódicos; revistas [periódicos]; papel, cartão e 

produtos feitos destes materiais, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; ma-

terial para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou uso 

doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (ex-

cepto móveis); material de instrução ou de ensino (excepto aparelhos); materiais plásticos 

para embalagem (não incluídos noutras classes); clichés; blocos de impressão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081056

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/28

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司

   SUNCITY GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場21樓

   21st Floor, AIA Tower, No. 251A-301 Avenida Comercial de Macau, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de descarregamento de carga; transporte de passageiros; transporte de viajantes; 

reservas de transporte; logística de transporte; serviços de transporte por lanchas; opera-

ções de estiva; transporte em automóveis; transporte por táxi; transporte em carros blinda-

dos; aluguer de automóveis; estacionamento de automóveis; serviços de motorista; aluguer 

de autocarros; entrega de encomendas; acompanhamento de viajantes; organização de 

cruzeiros; passeios turísticos [turismo]; organização de excursões; reserva de lugares para 

viagens; reservas de viagens; transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; or-

ganização de viagens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081057

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/28

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司

   SUNCITY GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場21樓

   21st Floor, AIA Tower, No. 251A-301 Avenida Comercial de Macau, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel para impressão (incluindo a versão «pastern» do papel, papel de jornal, livros e pa-

péis, papel de títulos, papel de gravura, papel tipográfico); painéis publicitários de papel 

ou cartão; panfletos; cartões; produtos de impressão; cartões de felicitações; almanaques; 

livros; publicações impressas; prospectos; periódicos; revistas [periódicos]; papel, cartão e 

produtos feitos destes materiais, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; ma-

terial para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou uso 

doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (ex-

cepto móveis); material de instrução ou de ensino (excepto aparelhos); materiais plásticos 

para embalagem (não incluídos noutras classes); clichés; blocos de impressão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081058

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/28

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司

   SUNCITY GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場21樓

   21st Floor, AIA Tower, No. 251A-301 Avenida Comercial de Macau, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel para impressão (incluindo a versão «pastern» do papel, papel de jornal, livros e pa-

péis, papel de títulos, papel de gravura, papel tipográfico); painéis publicitários de papel 

ou cartão; panfletos; cartões; produtos de impressão; cartões de felicitações; almanaques; 

livros; publicações impressas; prospectos; periódicos; revistas [periódicos]; papel, cartão e 

produtos feitos destes materiais, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; ma-

terial para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou uso 

doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (ex-

cepto móveis); material de instrução ou de ensino (excepto aparelhos); materiais plásticos 

para embalagem (não incluídos noutras classes); clichés; blocos de impressão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081059

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/28

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司

   SUNCITY GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場21樓

   21st Floor, AIA Tower, No. 251A-301 Avenida Comercial de Macau, Macau
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel para impressão (incluindo a versão «pastern» do papel, papel de jornal, livros e pa-

péis, papel de títulos, papel de gravura, papel tipográfico); painéis publicitários de papel 

ou cartão; panfletos; cartões; produtos de impressão; cartões de felicitações; almanaques; 

livros; publicações impressas; prospectos; periódicos; revistas [periódicos]; papel, cartão e 

produtos feitos destes materiais, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; ma-

terial para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou uso 

doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (ex-

cepto móveis); material de instrução ou de ensino (excepto aparelhos); materiais plásticos 

para embalagem (não incluídos noutras classes); clichés; blocos de impressão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081060

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/28

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司

   SUNCITY GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場21樓

   21st Floor, AIA Tower, No. 251A-301 Avenida Comercial de Macau, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel para impressão (incluindo a versão «pastern» do papel, papel de jornal, livros e pa-

péis, papel de títulos, papel de gravura, papel tipográfico); painéis publicitários de papel 

ou cartão; panfletos; cartões; produtos de impressão; cartões de felicitações; almanaques; 

livros; publicações impressas; prospectos; periódicos; revistas [periódicos]; papel, cartão e 

produtos feitos destes materiais, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; ma-

terial para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou uso 

doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (ex-

cepto móveis); material de instrução ou de ensino (excepto aparelhos); materiais plásticos 

para embalagem (não incluídos noutras classes); clichés; blocos de impressão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081061

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/28

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司

   SUNCITY GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場21樓

   21st Floor, AIA Tower, No. 251A-301 Avenida Comercial de Macau, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Análise financeira; avaliação, assessoria e consultadoria de financiamentos; avaliação, asses-

soria e consultadoria de investimentos; serviços financeiros; avaliação, assessoria financeira 

pessoal; corretagem de títulos; corretagem de seguros; serviços imobiliários; serviços de 

seguros; gestão de fortunas; gestão de activos; gestão de fundos; gestão de capital; gestão 

imobiliária; financiamentos com margem de segurança; consultadoria de finanças corpora-

tivas; consultadoria de investimento em matéria de imigração; planeamento de impostos de 

imigração; serviços fiduciários; elaboração de relatórios relativos a questões financeiras ou 

de imóveis; serviços de instalações de crédito; serviços de cobrança de dívidas; assessoria, 

avaliação, consultadoria financeira corporativa e serviços relacionados com o planeamento 

financeiro, instalação de empresas; planeamento tributário; serviços fiduciários offsho-

re; finanças corporativas; serviços para admissão de empresas à cotação de uma bolsa de 

valores; investimentos de capital de risco; investimentos empresariais; MPF; planos de 

benefícios para empregados; serviços de fundos mútuos; corretagem de seguros; gestão de 

fundos e de fundos de investimento de capital variável; negociação de acções; investimento 

de acções; negociação e corretagem de derivativos e de outros produtos financeiros; finan-

ciamento de acções com margem de segurança e empréstimo de dinheiro; empréstimos a 

prazo e empréstimos pessoais; corretagem de seguros; serviços de consultadoria, assessoria 

e informações relacionados com os serviços atrás referidos; depósitos de objectos de valor.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081062

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/28

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司

   SUNCITY GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場21樓

   21st Floor, AIA Tower, No. 251A-301 Avenida Comercial de Macau, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultadoria em matéria de imigração; fornecimento de informações relativas 

à imigração; consultadoria de segurança; inspecção de bagagem para fins de segurança; 

acompanhamento em sociedade [acompanhantes]; aluguer de roupas; serviços de marcação 

de encontros; agências matrimoniais; devolução de bens perdidos; aluguer de cofres; gestão 

de direitos de autor; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de vigilância em 

matéria de propriedade intelectual; serviços jurídicos; serviços de segurança para a protec-

ção de bens e pessoas; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros, para satisfazer as 

necessidades dos indivíduos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/081063

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/28

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司

   SUNCITY GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場21樓

   21st Floor, AIA Tower, No. 251A-301 Avenida Comercial de Macau, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Análise financeira; avaliação, assessoria e consultadoria de financiamentos; avaliação, asses-

soria e consultadoria de investimentos; serviços financeiros; avaliação, assessoria financeira 

pessoal; corretagem de títulos; corretagem de seguros; serviços imobiliários; serviços de 

seguros; gestão de fortunas; gestão de activos; gestão de fundos; gestão de capital; gestão 

imobiliária; financiamentos com margem de segurança; consultadoria de finanças corpora-

tivas; consultadoria de investimento em matéria de imigração; planeamento de impostos de 

imigração; serviços fiduciários; elaboração de relatórios relativos a questões financeiras ou 

de imóveis; serviços de instalações de crédito; serviços de cobrança de dívidas; assessoria, 

avaliação, consultadoria financeira corporativa e serviços relacionados com o planeamento 

financeiro, instalação de empresas; planeamento tributário; serviços fiduciários offsho-

re; finanças corporativas; serviços para admissão de empresas à cotação de uma bolsa de 

valores; investimentos de capital de risco; investimentos empresariais; MPF; planos de 

benefícios para empregados; serviços de fundos mútuos; corretagem de seguros; gestão de 

fundos e de fundos de investimento de capital variável; negociação de acções; investimento 

de acções; negociação e corretagem de derivativos e de outros produtos financeiros; finan-

ciamento de acções com margem de segurança e empréstimo de dinheiro; empréstimos a 

prazo e empréstimos pessoais; corretagem de seguros; serviços de consultadoria, assessoria 

e informações relacionados com os serviços atrás referidos; depósitos de objectos de valor.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081064

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/28

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司

   SUNCITY GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場21樓

   21st Floor, AIA Tower, No. 251A-301 Avenida Comercial de Macau, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultadoria em matéria de imigração; fornecimento de informações relativas 

à imigração; consultadoria de segurança; inspecção de bagagem para fins de segurança; 

acompanhamento em sociedade [acompanhantes]; aluguer de roupas; serviços de marcação 

de encontros; agências matrimoniais; devolução de bens perdidos; aluguer de cofres; gestão 

de direitos de autor; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de vigilância em 
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matéria de propriedade intelectual; serviços jurídicos; serviços de segurança para a protec-

ção de bens e pessoas; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros, para satisfazer as 

necessidades dos indivíduos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081065

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/28

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司

   SUNCITY GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場21樓

   21st Floor, AIA Tower, No. 251A-301 Avenida Comercial de Macau, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Câmbio de moeda estrangeira e negociação e corretagem de ouro e prata em lingotes ou em 

barra; corretagem de matérias-primas; análise financeira; avaliação, assessoria e consulta-

doria de financiamentos; avaliação, assessoria e consultadoria de investimentos; serviços 

financeiros; avaliação, assessoria financeira pessoal; corretagem de títulos; corretagem de 

seguros; serviços imobiliários; serviços de seguros; gestão de fortunas; gestão de activos; 

gestão de fundos; gestão de capital; gestão imobiliária; financiamentos com margem de se-

gurança; consultadoria de finanças corporativas; consultadoria de investimento em matéria 

de imigração; planeamento de impostos de imigração; serviços fiduciários; elaboração de 

relatórios relativos a questões financeiras ou de imóveis; serviços de instalações de crédito; 

serviços de cobrança de dívidas; assessoria, avaliação, consultadoria financeira corporativa 

e serviços relacionados com o planeamento financeiro, instalação de empresas; planeamen-

to tributário; serviços fiduciários offshore; finanças corporativas; serviços para admissão de 

empresas à cotação de uma bolsa de valores; investimentos de capital de risco; investimen-

tos empresariais; MPF; planos de benefícios para empregados; serviços de fundos mútuos; 

corretagem de seguros; gestão de fundos e de fundos de investimento de capital variável; 

negociação de acções; investimento de acções; negociação e corretagem de derivativos e 

de outros produtos financeiros; financiamento de acções com margem de segurança e em-

préstimo de dinheiro; empréstimos a prazo e empréstimos pessoais; corretagem de seguros; 

serviços de consultadoria, assessoria e informações relacionados com os serviços atrás re-

feridos; depósitos de objectos de valor.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/081066

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/28

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司

   SUNCITY GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場21樓

   21st Floor, AIA Tower, No. 251A-301 Avenida Comercial de Macau, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Câmbio de moeda estrangeira e negociação e corretagem de ouro e prata em lingotes ou 

em barra; corretagem de matérias-primas; análise financeira; avaliação, assessoria e consul-

tadoria de financiamentos; avaliação, assessoria e consultadoria de investimentos; serviços 

financeiros; avaliação, assessoria financeira pessoal; corretagem de títulos; corretagem de 

seguros; serviços imobiliários; serviços de seguros; gestão de fortunas; gestão de activos; 

gestão de fundos; gestão de capital; gestão imobiliária; financiamentos com margem de se-

gurança; consultadoria de finanças corporativas; consultadoria de investimento em matéria 

de imigração; planeamento de impostos de imigração; serviços fiduciários; elaboração de 

relatórios relativos a questões financeiras ou de imóveis; serviços de instalações de crédito; 

serviços de cobrança de dívidas; assessoria, avaliação, consultadoria financeira corporativa 

e serviços relacionados com o planeamento financeiro, instalação de empresas; planeamen-

to tributário; serviços fiduciários offshore; finanças corporativas; serviços para admissão de 

empresas à cotação de uma bolsa de valores; investimentos de capital de risco; investimen-

tos empresariais; MPF; planos de benefícios para empregados; serviços de fundos mútuos; 

corretagem de seguros; gestão de fundos e de fundos de investimento de capital variável; 

negociação de acções; investimento de acções; negociação e corretagem de derivativos e 

de outros produtos financeiros; financiamento de acções com margem de segurança e em-

préstimo de dinheiro; empréstimos a prazo e empréstimos pessoais; corretagem de seguros; 

serviços de consultadoria, assessoria e informações relacionados com os serviços atrás re-

feridos; depósitos de objectos de valor.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081067

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/28

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司

   SUNCITY GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場21樓

   21st Floor, AIA Tower, No. 251A-301 Avenida Comercial de Macau, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel para impressão (incluindo a versão «pastern» do papel, papel de jornal, livros e pa-

péis, papel de títulos, papel de gravura, papel tipográfico); painéis publicitários de papel 

ou cartão; panfletos; cartões; produtos de impressão; cartões de felicitações; almanaques; 
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livros; publicações impressas; prospectos; periódicos; revistas [periódicos]; papel, cartão e 

produtos feitos destes materiais, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; ma-

terial para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou uso 

doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (ex-

cepto móveis); material de instrução ou de ensino (excepto aparelhos); materiais plásticos 

para embalagem (não incluídos noutras classes); clichés; blocos de impressão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081068

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/28

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司

   SUNCITY GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場21樓

   21st Floor, AIA Tower, No. 251A-301 Avenida Comercial de Macau, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Afixação de cartazes; publicidade de exterior; preparação de colunas publicitárias; de-

monstração de produtos; distribuição de material publicitário (via correio); distribuição de 

amostras; anúncios publicitários; publicidade; publicidade radiofónica; publicidade televi-

siva; anúncios publicitários pela televisão; serviços de modelos para publicidade ou promo-

ção de vendas; aluguer de espaços publicitários; aluguer de tempo de publicidade em meios 

de comunicação; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins de venda 

a retalho; redacção de textos publicitários; serviços de layout para fins publicitários; pro-

dução de filmes publicitários; inquéritos de negócios; pesquisa de marketing; gestão de ne-

gócios de hotéis; informações e aconselhamento comerciais para os consumidores [lojas de 

aconselhamento aos consumidores]; serviços de leilão; promoção de vendas para terceiros; 

marketing; serviços de telemarketing; sistematização de informações em bases de dados 

informáticas; facturação; angariação de patrocínios; gestão de negócios; administração de 

negócios; trabalhos de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081069

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/28

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司

   SUNCITY GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場21樓

   21st Floor, AIA Tower, No. 251A-301 Avenida Comercial de Macau, Macau
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Consultadoria sobre construção; extracção mineira; serviços de exploração de pedreiras; 

perfuração de poços; perfuração profunda de poços de petróleo ou de gás; construção civil; 

serviços de reparação, instalação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081070

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/28

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司

   SUNCITY GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場21樓

   21st Floor, AIA Tower, No. 251A-301 Avenida Comercial de Macau, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Cursos por correspondência; serviços de instrução; formação prática [demonstração]; servi-

ços de treinador [treinamento]; organização de competições [educação ou entretenimento]; 

organização e realização de conferências; organização e realização de congressos; organi-

zação de bailes; organização de espectáculos [serviços de empresário]; serviços de agência 

de bilhetes [entretenimento]; organização e realização de concertos; publicação de livros; 

publicação de livros e diários electrónicos em linha; fornecimento de publicações electróni-

cas em linha, não descarregáveis; serviços de layout, excepto para fins publicitários; aluguer 

de cenários para espectáculos; entretenimento radiofónico; aluguer de gravações de som; 

produção de filmes, excepto filmes publicitários; produções teatrais; produção de espectá-

culos («shows (production of-)»); produção de espectáculos («production of shows»); en-

tretenimento televisivo; apresentações de cinema; produção de filmes em fitas de vídeo; do-

bragem; legendagem; serviços de composição musical; reportagens fotográficas; fotografia; 

gravações em fitas de vídeo; produção de música; entretenimento; serviços de entertainer; 

fornecimento de instalações recreativas; apresentação de espectáculos ao vivo; reservas de 

lugares para espectáculos; fornecimento de serviços de entretenimento de salão de jogos; 

prestação de serviços de karaoke; clubes nocturnos; serviços de agências de bilhetes [entre-

tenimento]; fornecimento de instalações de museus [apresentação, exposições]; exploração 

de lotarias; educação; fornecimento de formação; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081071

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/28
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[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司

   SUNCITY GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場21樓

   21st Floor, AIA Tower, No. 251A-301 Avenida Comercial de Macau, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de análises para a exploração de jazigos petrolíferos; testes em poços petrolíferos; 

peritagens geológicas; peritagens de jazigos petrolíferos; prospecção de petróleo; prospec-

ção geológica; pesquisa geológica; calibração [medição]; exploração subaquática; levanta-

mentos topográficos; testes de materiais; design de embalagens; programação de computa-

dores; design de software informático; análise de sistemas informáticos; design de sistemas 

informáticos; instalação de software informático; monitoramento de sistemas informáticos 

por acesso remoto; autenticação de obras de arte; serviços científicos e tecnológicos e pes-

quisa e design relacionados com os mesmos; serviços de análise e pesquisa industrial; de-

sign e desenvolvimento de hardware e software informáticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081072

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/28

[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司

   SUNCITY GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場21樓

   21st Floor, AIA Tower, No. 251A-301 Avenida Comercial de Macau, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Agências de alojamento [hotéis, pensões]; catering de alimentos e bebidas; cafés; cafeta-

rias; cantinas; aluguer de alojamento temporário; pensões; hotéis; restaurantes; reservas em 

pensões; reservas de hotel; restaurantes self-service; snack-bares; serviços de bar; reservas 

de alojamento temporário; casas de férias; aluguer de salas de reuniões; berçários [creches]; 

pensões para animais; aluguer de distribuidores de água potável; serviços para fornecimen-

to de alimentos e bebidas; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081073

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/11/28
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[730] 申請人 Requerente : 太陽城集團有限公司

   SUNCITY GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場21樓

   21st Floor, AIA Tower, No. 251A-301 Avenida Comercial de Macau, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultadoria em matéria de imigração; fornecimento de informações relativas 

à imigração; consultadoria de segurança; inspecção de bagagem para fins de segurança; 

acompanhamento em sociedade [acompanhantes]; aluguer de roupas; serviços de marcação 

de encontros; agências matrimoniais; devolução de bens perdidos; aluguer de cofres; gestão 

de direitos de autor; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de vigilância em 

matéria de propriedade intelectual; serviços jurídicos; serviços de segurança para a protec-

ção de bens e pessoas; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros, para satisfazer as 

necessidades dos indivíduos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081309

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/02

[730] 申請人 Requerente : YICHANG JINBAO MUSICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING CO., LTD

 地址 Endereço : No.1, Zhuhai Road, Dongshan Economic and Technology Development Zone, Yichang 

City, Hubei Province, P.R. China 443003

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : Pianos, instrumentos musicais, instrumentos musicais electrónicos, instrumentos musicais 

de corda, tambores [instrumentos musicais], guitarras, baixos [instrumentos musicais], cor-

netas [instrumentos musicais], clarins [instrumentos musicais], instrumentos de percussão, 

orgãos, clarinetes, flautas, saxofones, harmónicas, violinos, trompetes, guitarras, «Pipa» 

[guitarras chinesas], «Sheng» [instrumentos musicais de sopro chineses], «Huqin» [violinos 

chineses].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081353

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/03

[730] 申請人 Requerente : VM Granada Holdings, Limited

 地址 Endereço : Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Is-

lands



5138 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 16 期 —— 2014 年 4 月 16 日

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de apartamentos equipados; serviços de gestão de apartamentos, condomínios e 

de imóveis; serviços de corretagem de imóveis na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081354

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/03

[730] 申請人 Requerente : VM Granada Holdings, Limited

 地址 Endereço : Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de alojamento habitacional temporário; serviços de alojamento em comple-

xos hoteleiros na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081477

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/10

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST J3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de registo 

magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação 

digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino áudiovisual; câmaras de vídeo; 

máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; discos 

compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); progra-

mas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para com-

putadores; programas para operação de computadores, gravados; dispositivos periféricos de 

computador; programas de computador (programas), gravados; programas de computador 

(software informático descarregáveis); software informático para computadores, gravados; 

discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregáveis; 

toques descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, descar-

regáveis; filmes, expostos; auriculares, hologramas; caixas de som, musical; computadores 

portáteis; meios de dados magnéticos; microfones; aparelhos de monitorização, eléctricos; 

monitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); tapete para 

ratos; computadores portáteis (notebook); meios de dados ópticos; discos ópticos; estéreos 

pessoais; leitores de média portáteis; telefones portáteis; gira-discos; aparelhos para grava-
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ção de sons; suportes de gravação de sons; aparelhos de reprodução de sons; aparelhos de 

transmissão de sons; estojos para óculos; armações para óculos; óculos de sol; gravadores 

de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televisivos; dispositivos 

de memória USB; cassetes de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores de vídeo; capas 

para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos de computador 

(software informático); software informático para jogos de computador; software infor-

mático de entretenimento para jogos de computador; software informático descarregável; 

jogos electrónicos descarregáveis; software informático para jogos de vídeo; programas de 

jogos de computador multimédia interactiva; software informático de jogos para uso em 

telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software informático de jogos 

descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software 

informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; 

software informático descarregável em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/11 11890969 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/081478

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/10

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST J3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais (vestuário); calças para bebés (vestuário); lenços 

estampados (lenços); roupões de banho; sandálias de banho; chinelos para banho; toucas 

para o banho; calções para banho; roupas de praia; sapatos para praia; cintos (vestuário); 

boinas; babeiros, sem ser de papel; boas (para usar ao pescoço); botas; botas para despor-

to; soutiens; bonés (chapelaria); vestuário para ginástica; vestuário de imitação de couro; 

vestuário de couro; casacos; vestidos; robes; abafos para as orelhas (vestuário); sandálias 

de esparto ou sandálias; calçado; luvas (vestuário); chapéus; bandoletes (vestuário); casacos 

(vestuário); camisolas de malha (vestuário); fatos «jumper»; artigos de malha (vestuário); 

fatos de máscaras; mitenes; cintos para dinheiro (vestuário); gravatas; vestuário exterior; 

calças; chapéus de papel (vestuário); pulôveres; pijamas; vestuário pronto-a-vestir; san-

dálias; camisas; sapatos; toucas de banho; saias; máscaras para dormir; chinelos; peúgas; 

camisolas de malha sem gola; t-shirts; calças; cuecas; roupa interior; coletes; vestuário im-

permeável.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/11 11890969 歐洲聯盟 União Europeia
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[210] 編號 N.º : N/081479

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/10

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST J3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Provisão de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; divertimentos; 

arranjo e condução de workshops (formação); instalações para casinos (jogo) (provisão); 

informações educacionais; exame educacional; publicações assistidas por computador 

(electronic desktop publishing); serviços de animador; informações sobre entretenimento; 

produção de filmes, sem ser filmes de propaganda; jogo; serviços de jogo prestados on-line 

a partir de rede informática; aluguer de equipamento de jogo; operação de lotarias; organi-

zação de competições (educacionais ou entretenimento); organização de festas (entreteni-

mento); produção musical; produção de espectáculos; fornecimento de serviços de arcadas 

de diversões; prestação de serviços de karaoke; fornecimento de publicações electrónicas 

on-line, sem ser descarregáveis; publicação de livros; publicação de livros electrónicos e 

periódicos on-line; instalações recreativas (fornecimento); serviços de escrita de guiões; 

escrita de textos; serviços de jogos electrónicos, incluindo provisão de jogos de computador 

on-line, em redes sociais, ou através duma rede informática global; provisão de jogos elec-

trónicos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; provisão 

de suporte/aperfeiçoamento relacionados com computadores e jogos electrónicos; provisão 

de jogos electrónicos para descarregamento em telemóveis, tablets e outros dispositivos 

electrónicos móveis; provisão de jogos electrónicos singulares interactivos e para jogado-

res múltiplos através da internet, redes electrónicas de comunicação ou através duma rede 

informática global; publicação de software de jogos para computador, jogos electrónicos e 

software de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/11 11890969 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/081480

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/10

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST J3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de registo 

magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação di-

gital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino áudio visual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 
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programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória 

para computadores; programas para operação de computadores, gravados; dispositivos 

periféricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas 

de computador (software informático descarregáveis); software informático para compu-

tadores, gravados; discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de 

música descarregáveis; toques descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publica-

ções electrónicas, descarregáveis; filmes, expostos; auriculares, hologramas; caixas de som, 

musical; computadores portáteis; meios de dados magnéticos; microfones; aparelhos de 

monitorização, eléctricos; monitores (hardware de computador); monitores (programas 

de computador); tapete para ratos; computadores portáteis (notebook); meios de dados 

ópticos; discos ópticos; estéreos pessoais; leitores de média portáteis; telefones portáteis; 

gira-discos; aparelhos para gravação de sons; suportes de gravação de sons; aparelhos de 

reprodução de sons; aparelhos de transmissão de sons; estojos para óculos; armações para 

óculos; óculos de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; 

aparelhos televisivos; dispositivos de memória USB; cassetes de vídeo; cassetes de jogos de 

vídeo; gravadores de vídeo; capas para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; jogos de computador (software informático); software informático para jogos de 

computador; software informático de entretenimento para jogos de computador; software 

informático descarregáveis; jogos electrónicos descarregáveis; software informático para 

jogos de vídeo; programas de jogos de computador multimédia interactiva; software infor-

mático de jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; 

software informático de jogos descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos 

electrónicos móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; software informático descarregáveis em telemóveis, tablets e ou-

tros dispositivos electrónicos móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/11 11890845 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/081481

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/10

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST J3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais (vestuário); calças para bebés (vestuário); lenços 

estampados (lenços); roupões de banho; sandálias de banho; chinelos para banho; toucas 

para o banho; calções para banho; roupas de praia; sapatos para praia; cintos (vestuário); 

boinas; babeiros, sem ser de papel; boas (para usar ao pescoço); botas; botas para despor-

to; soutiens; bonés (chapelaria); vestuário para ginástica; vestuário de imitação de couro; 

vestuário de couro; casacos; vestidos; robes; abafos para as orelhas (vestuário); sandálias 

de esparto ou sandálias; calçado; luvas (vestuário); chapéus; bandoletes (vestuário); casacos 

(vestuário); camisolas de malha (vestuário); fatos «jumper»; artigos de malha (vestuário); 
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fatos de máscaras; mitenes; cintos para dinheiro (vestuário); gravatas; vestuário exterior; 

calças; chapéus de papel (vestuário); pulôveres; pijamas; vestuário pronto-a-vestir; san-

dálias; camisas; sapatos; toucas de banho; saias; máscaras para dormir; chinelos; peúgas; 

camisolas de malha sem gola; t-shirts; calças; cuecas; roupa interior; coletes; vestuário im-

permeável.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/11 11890845 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/081482

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/10

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST J3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Provisão de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; divertimentos; 

arranjo e condução de workshops (formação); instalações para casinos (jogo) (provisão); 

informações educacionais; exame educacional; publicações assistidas por computador 

(electronic desktop publishing); serviços de animador; informações sobre entretenimento; 

produção de filmes, sem ser filmes de propaganda; jogo; serviços de jogo prestados on-line 

a partir de rede informática; aluguer de equipamento de jogo; operação de lotarias; organi-

zação de competições (educacionais ou entretenimento); organização de festas (entreteni-

mento); produção musical; produção de espectáculos; fornecimento de serviços de arcadas 

de diversões; prestação de serviços de karaoke; fornecimento de publicações electrónicas 

on-line, sem ser descarregáveis; publicação de livros; publicação de livros electrónicos e 

periódicos on-line; instalações recreativas (fornecimento); serviços de escrita de guiões; 

escrita de textos; serviços de jogos electrónicos, incluindo provisão de jogos de computador 

on-line, em redes sociais, ou através duma rede informática global; provisão de jogos elec-

trónicos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; provisão 

de suporte/aperfeiçoamento relacionados com computadores e jogos electrónicos; provisão 

de jogos electrónicos para descarregamento em telemóveis, tablets e outros dispositivos 

electrónicos móveis; provisão de jogos electrónicos singulares interactivos e para jogado-

res múltiplos através da internet, redes electrónicas de comunicação ou através duma rede 

informática global; publicação de software de jogos para computador, jogos electrónicos e 

software de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/11 11890845 歐洲聯盟 União Europeia
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[210] 編號 N.º : N/081483

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/10

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST J3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de registo 

magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação di-

gital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino áudio visual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória 

para computadores; programas para operação de computadores, gravados; dispositivos 

periféricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas 

de computador (software informático descarregáveis); software informático para compu-

tadores, gravados; discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de 

música descarregáveis; toques descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publica-

ções electrónicas, descarregáveis; filmes, expostos; auriculares, hologramas; caixas de som, 

musical; computadores portáteis; meios de dados magnéticos; microfones; aparelhos de 

monitorização, eléctricos; monitores (hardware de computador); monitores (programas 

de computador); tapete para ratos; computadores portáteis (notebook); meios de dados 

ópticos; discos ópticos; estéreos pessoais; leitores de média portáteis; telefones portáteis; 

gira-discos; aparelhos para gravação de sons; suportes de gravação de sons; aparelhos de 

reprodução de sons; aparelhos de transmissão de sons; estojos para óculos; armações para 

óculos; óculos de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; 

aparelhos televisivos; dispositivos de memória USB; cassetes de vídeo; cassetes de jogos de 

vídeo; gravadores de vídeo; capas para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; jogos de computador (software informático); software informático para jogos de 

computador; software informático de entretenimento para jogos de computador; software 

informático descarregáveis; jogos electrónicos descarregáveis; software informático para 

jogos de vídeo; programas de jogos de computador multimédia interactiva; software infor-

mático de jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; 

software informático de jogos descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos 

electrónicos móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; software informático descarregáveis em telemóveis, tablets e ou-

tros dispositivos electrónicos móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/11 11890597 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/081484

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/10
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[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST J3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais (vestuário); calças para bebés (vestuário); lenços 

estampados (lenços); roupões de banho; sandálias de banho; chinelos para banho; toucas 

para o banho; calções para banho; roupas de praia; sapatos para praia; cintos (vestuário); 

boinas; babeiros, sem ser de papel; boas (para usar ao pescoço); botas; botas para despor-

to; soutiens; bonés (chapelaria); vestuário para ginástica; vestuário de imitação de couro; 

vestuário de couro; casacos; vestidos; robes; abafos para as orelhas (vestuário); sandálias 

de esparto ou sandálias; calçado; luvas (vestuário); chapéus; bandoletes (vestuário); casacos 

(vestuário); camisolas de malha (vestuário); fatos «jumper»; artigos de malha (vestuário); 

fatos de máscaras; mitenes; cintos para dinheiro (vestuário); gravatas; vestuário exterior; 

calças; chapéus de papel (vestuário); pulôveres; pijamas; vestuário pronto-a-vestir; san-

dálias; camisas; sapatos; toucas de banho; saias; máscaras para dormir; chinelos; peúgas; 

camisolas de malha sem gola; t-shirts; calças; cuecas; roupa interior; coletes; vestuário im-

permeável.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/11 11890597 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/081485

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/10

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST J3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Provisão de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; divertimentos; 

arranjo e condução de workshops (formação); instalações para casinos (jogo) (provisão); 

informações educacionais; exame educacional; publicaçãos assistidas por computador 

(electronic desktop publishing); serviços de animador; informações sobre entretenimento; 

produção de filmes, sem ser filmes de propaganda; jogo; serviços de jogo prestados on-line 

a partir de rede informática; aluguer de equipamento de jogo; operação de lotarias; organi-

zação de competições (educacionais ou entretenimento); organização de festas (entreteni-

mento); produção musical; produção de espectáculos; fornecimento de serviços de arcadas 

de diversões; prestação de serviços de karaoke; fornecimento de publicações electrónicas 

on-line, sem ser descarregáveis; publicação de livros; publicação de livros electrónicos e 

periódicos on-line; instalações recreativas (fornecimento); serviços de escrita de guiões; 

escrita de textos; serviços de jogos electrónicos, incluindo provisão de jogos de computador 

on-line, em redes sociais, ou através duma rede informática global; provisão de jogos elec-

trónicos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; provisão 

de suporte/aperfeiçoamento relacionados com computadores e jogos electrónicos; provisão 
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de jogos electrónicos para descarregamento em telemóveis, tablets e outros dispositivos 

electrónicos móveis; provisão de jogos electrónicos singulares interactivos e para jogado-

res múltiplos através da internet, redes electrónicas de comunicação ou através duma rede 

informática global; publicação de software de jogos para computador, jogos electrónicos e 

software de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/11 11890597 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/081540

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/11

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST J3140, MALTA

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de registo 

magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação di-

gital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; 

software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino áudio visual; câmaras de 

vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura); 

programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória 

para computadores; programas para operação de computadores, gravados; dispositivos 

periféricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas 

de computador (software informático descarregáveis); software informático para compu-

tadores, gravados; discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de 

música descarregáveis; toques descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publica-

ções electrónicas, descarregáveis; filmes, expostos; auriculares, hologramas; caixas de som, 

musical; computadores portáteis; meios de dados magnéticos; microfones; aparelhos de 

monitorização, eléctricos; monitores (hardware de computador); monitores (programas 

de computador); tapete para ratos; computadores portáteis (notebook); meios de dados 

ópticos; discos ópticos; estéreos pessoais; leitores de média portáteis; telefones portáteis; 

gira-discos; aparelhos para gravação de sons; suportes de gravação de sons; aparelhos de 

reprodução de sons; aparelhos de transmissão de sons; estojos para óculos; armações para 

óculos; óculos de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; 

aparelhos televisivos; dispositivos de memória USB; cassetes de vídeo; cassetes de jogos de 

vídeo; gravadores de vídeo; capas para telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; jogos de computador (software informático); software informático para jogos de 

computador; software informático de entretenimento para jogos de computador; software 

informático descarregáveis; jogos electrónicos descarregáveis; software informático para 

jogos de vídeo; programas de jogos de computador multimédia interactiva; software infor-

mático de jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; 

software informático de jogos descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos 
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electrónicos móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros disposi-

tivos electrónicos móveis; software informático descarregáveis em telemóveis, tablets e ou-

tros dispositivos electrónicos móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/11 011890291 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/081541

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/11

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST J3140, MALTA

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais (vestuário); calças para bebés (vestuário); lenços 

estampados (lenços); roupões de banho; sandálias de banho; chinelos para banho; toucas 

para o banho; calções para banho; roupas de praia; sapatos para praia; cintos (vestuário); 

boinas; babeiros, sem ser de papel; boas (para usar ao pescoço); botas; botas para despor-

to; soutiens; bonés (chapelaria); vestuário para ginástica; vestuário de imitação de couro; 

vestuário de couro; casacos; vestidos; robes; abafos para as orelhas (vestuário); sandálias 

de esparto ou sandálias; calçado; luvas (vestuário); chapéus; bandoletes (vestuário); casacos 

(vestuário); camisolas de malha (vestuário); fatos «jumper»; artigos de malha (vestuário); 

fatos de máscaras; mitenes; cintos para dinheiro (vestuário); gravatas; vestuário exterior; 

calças; chapéus de papel (vestuário); pulôveres; pijamas; vestuário pronto-a-vestir; san-

dálias; camisas; sapatos; toucas de banho; saias; máscaras para dormir; chinelos; peúgas; 

camisolas de malha sem gola; t-shirts; calças; cuecas; roupa interior; coletes; vestuário im-

permeável.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/11 011890291 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/081542

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/11

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST J3140, MALTA

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41
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[511] 服務 Serviços : Provisão de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; divertimentos; 

arranjo e condução de workshops (formação); instalações para casinos (jogo) (provisão); 

informações educacionais; exame educacional; publicaçãos assistidas por computador 

(electronic desktop publishing); serviços de animador; informações sobre entretenimento; 

produção de filmes, sem ser filmes de propaganda; jogo; serviços de jogo prestados on-line 

a partir de rede informática; aluguer de equipamento de jogo; operação de lotarias; organi-

zação de competições (educacionais ou entretenimento); organização de festas (entreteni-

mento); produção musical; produção de espectáculos; fornecimento de serviços de arcadas 

de diversões; prestação de serviços de karaoke; fornecimento de publicações electrónicas 

on-line, sem ser descarregáveis; publicação de livros; publicação de livros electrónicos e 

periódicos on-line; instalações recreativas (fornecimento); serviços de escrita de guiões; 

escrita de textos; serviços de jogos electrónicos, incluindo provisão de jogos de computador 

on-line, em redes sociais, ou através duma rede informática global; provisão de jogos elec-

trónicos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; provisão 

de suporte/aperfeiçoamento relacionados com computadores e jogos electrónicos; provisão 

de jogos electrónicos para descarregamento em telemóveis, tablets e outros dispositivos 

electrónicos móveis; provisão de jogos electrónicos singulares interactivos e para jogado-

res múltiplos através da internet, redes electrónicas de comunicação ou através duma rede 

informática global; publicação de software de jogos para computador, jogos electrónicos e 

software de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/11 011890291 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/081553

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/11

[730] 申請人 Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

 地址 Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 

pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a 

reprodução do som ou de imagens; suportes de registos magnéticos, discos acústicos, discos 

ópticos; CDS, DVDS e outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-

-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para o tratamento da 

informação e computadores; extintores; programas de jogos de computador; programas de 

computador [gravados]; periféricos informáticos; baterias eléctricas; detectores; fios eléctri-

cos; relés eléctricos; bodies, fatos, luvas ou máscaras de mergulho; vestuário de protecção 

contra acidentes, radiação e fogo; dispositivos de protecção pessoal contra os acidentes; 

óculos (óptica); artigos de óptica; estojos para óculos; aparelhos para diagnóstico, não para 

uso médico; cartões inteligentes (cartões de circuitos integrados); lonas de salvação; sacolas 
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adaptadas para computadores portáteis e auscultadores; cartões gravados; telefones mó-

veis; aparelhos telefónicos e respectivos periféricos, especificamente estojos, auscultadores 

e microfones telefónicos; máquinas para ditar; agendas electrónicas; carregadores de bate-

ria eléctricos; pilhas (solares); impressoras; balanças; podómetros (contadores de passos), 

instrumentos laser de medida; sextantes; alarmes de aviso; antenas; máquinas fotográficas 

(fotografia); altifalantes; aparelhos de navegação e localização por satélite; correntes para 

óculos, ímãs.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/12 011895455 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/081554

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/11

[730] 申請人 Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

 地址 Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de bijutaria [joalharia]; joalharia; pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cro-

nométricos; metais preciosos e ligas dos mesmos; objectos de arte em metais preciosos; es-

tojos para jóias (cofres); caixas em metais preciosos; estojos, pulseiras, correntes, molas ou 

vidros de relógios; porta-chaves de fantasia; estátuas ou figurinhas (estatuetas) em metais 

preciosos; estojos e caixas para relógios de mesa e de parede e relógios; medalhas; berlo-

ques, fivelas em metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/12 011895455 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/081555

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/11

[730] 申請人 Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

 地址 Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro; peles de animais; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, 

chapéus-de-sol e bengalas; chicotes, arreios e selaria; carteiras de bolso; porta-moedas; 

malas de mão, mochilas, tróleis; mochilas de alpinismo, mochilas de campismo, sacos de 

viagem, sacos de praia, sacos escolares; porta-cartões (carteiras); estojos destinados a con-

ter objectos de toilette (não preenchidos); estojos para chaves (marroquinaria); coleiras e 

capas para animais; sacos para compras de rede e sacos para compras; sacos ou saquetas 

(invólucros, bolsas) em couro, para embalagem.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/12 011895455 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/081556

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/11

[730] 申請人 Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

 地址 Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; camisas; vestuário em couro ou em imitações de couro; 

cintos (vestuário); peles (vestuário); luvas (vestuário); lenços de cabeça e pescoço; gravatas; 

«hosiery»; peúgas; pantufas; calçado de praia, esqui ou desporto; roupa interior.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/12 011895455 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/081609

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/12

[730] 申請人 Requerente : CIGNA INTELLECTUAL PROPERTY, INC.

 地址 Endereço : 300 Bellevue Parkway, Wilmington, DE 19809, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de serviços de cuidados de saúde prestados por terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081610

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/12

[730] 申請人 Requerente : CIGNA INTELLECTUAL PROPERTY, INC.

 地址 Endereço : 300 Bellevue Parkway, Wilmington, DE 19809, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Subscrição de seguros nas áreas de vida, saúde médica, acidentes e incapacidade.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081611

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/12

[730] 申請人 Requerente : CIGNA INTELLECTUAL PROPERTY, INC.

 地址 Endereço : 300 Bellevue Parkway, Wilmington, DE 19809, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de cuidados de saúde.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081705

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/16

[730] 申請人 Requerente : EUROCAVE

 地址 Endereço : 24 rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instalações de ar condicionado; adegas para apartamentos; armários refrigera-

dos ou com ar condicionado para preservar vinhos, álcool, tabaco, charutos e todos os ali-

mentos; armários expositores nomeadamente armários ou aparelhos para armazenar, gerir, 

preservar e temperar garrafas ou acondicionar vinhos ou outras bebidas já abertas ou não.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081728

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : Genuinestandard Limited

 地址 Endereço : 1 Havelock Terrace, London, SW8 4AS, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos; couro e imitações de couro e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; 

baús e sacos de viagem; malas de mão, mochilas, carteiras de bolso, sacos multiusos, malas 

de viagem, pastas para documentos; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/081729

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : Genuinestandard Limited

 地址 Endereço : 1 Havelock Terrace, London, SW8 4AS, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; chapelaria; chapéus; cintos para vestuário; calçado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081730

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : Genuinestandard Limited

 地址 Endereço : 1 Havelock Terrace, London, SW8 4AS, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

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

chapéus; acessórios para o cabelo; faixas para o cabelo; ganchos  para o cabelo; rolos para o 

cabelo; redes para o cabelo; enfeites para o cabelo; alfinetes para o cabelo; travessões para 

o cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081731

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : Genuinestandard Limited

 地址 Endereço : 1 Havelock Terrace, London, SW8 4AS, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos; couro e imitações de couro e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; 

baús e sacos de viagem; malas de mão, mochilas, carteiras de bolso, sacos multiusos, malas 

de viagem, pastas para documentos; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas.

[540] 商標 Marca : 



5152 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 16 期 —— 2014 年 4 月 16 日

[210] 編號 N.º : N/081732

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : Genuinestandard Limited

 地址 Endereço : 1 Havelock Terrace, London, SW8 4AS, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; chapelaria; chapéus; cintos para vestuário; calçado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081733

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/17

[730] 申請人 Requerente : Genuinestandard Limited

 地址 Endereço : 1 Havelock Terrace, London, SW8 4AS, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

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

chapéus; acessórios para o cabelo; faixas para o cabelo; ganchos para o cabelo; rolos para o 

cabelo; redes para o cabelo; enfeites para o cabelo; alfinetes para o cabelo; travessões para 

o cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/081758

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/18

[730] 申請人 Requerente : JNJ Enterprises, LLC

 地址 Endereço : 69 Defco Park Road, North Haven, Connecticut 06473, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas destiladas.

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

2013/12/17 86/146,039 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/081759

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/18

[730] 申請人 Requerente : JNJ Enterprises, LLC

 地址 Endereço : 69 Defco Park Road, North Haven, Connecticut 06473, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas destiladas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/17 86/146,037 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/081786

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/12/19

[730] 申請人 Requerente : GRAFF DIAMONDS LIMITED

 地址 Endereço : 29 Albemarle Street, W1S 4JA, London, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/26 57869/2013 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/082035

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/02

[730] 申請人 Requerente : Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 36 Macheng Road, Xihu District, Hangzhou, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 數據處理設備；計算機存儲裝置；已錄製的計算機程序；計算機外圍設備；計算機軟件（已錄

製）；微處理機；監視器（計算機硬件）；中央處理器（CPU）；集成電路咭；智能咭（集成電路

咭）；已錄製的計算機程序（程序）；電腦軟件（錄製好的）；電子出版物（可下載）；計算機程

序（可下載軟件）；讀出器（數據處理設備）；USB閃存盤；監視程序；（計算機程序）；計算機

游戲軟件；可下載的音樂文件；可下載的影像文件；計數器；數量顯示器；商品電子標簽；電子
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公告牌；電子佈告板；發光式電子指示器；閃光信號燈；信號燈；發光或機械信號板；夜明或機

械信號標誌；內部通訊裝置；可視電話；網絡通訊設備；無綫電設備；雷達設備；遙控信號用電

動裝置；運載工具用導航儀器（隨載計算機）；全球定位系統（GPS）設備；光通訊設備；錄音

裝置；錄像機；攝像機；便攜式媒體播放器；自動廣告機；音頻視頻接收器；電影片剪輯設備；

照相機（攝影）；測速儀（照相）；閃光燈；（攝影）；觀測儀器；視聽教學儀器；探測器；運載工

具用測速儀；非醫用激光器；運載工具駕駛和控制模擬器；濕度表；温度指示計；光學器械和儀

器；光學鏡頭；電源材料（電綫、電纜）；半導體器件；視頻顯示屏；遙控裝置；傳感器；燈光調

節器（電）；個人用防事故裝置；電子防盜裝置；火警報警器；煙霧探測器；聲音警報器；報警

器；電鎖；蜂鳴器；防盜報警器；眼鏡；電池；蓄電池；動畫片。  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/24 13279835 中國 China

[210] 編號 N.º : N/082036

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/02

[730] 申請人 Requerente : Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 36 Macheng Road, Xihu District, Hangzhou, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電視播放；電話業務；計算機終端通訊；計算機輔助信息與圖像傳輸；電信信息；信息傳輸設備

出租；電訊設備出租；提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務；提供全球計算機網絡用戶接入

服務；視頻會議服務；信息傳送；電子郵件；信息傳送設備出租；光纖通訊；電子公告牌服務（通

訊服務）；全球計算機網絡訪問時間出租；提供互聯網聊天室；提供數據庫接入服務；語音郵件

服務；數字文件傳送。  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/24 13279837 中國 China

[210] 編號 N.º : N/082037

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/02

[730] 申請人 Requerente : Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 36 Macheng Road, Xihu District, Hangzhou, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；技術項目研究；工程學；替他人研究與開發；工程繪圖；測量；氣象預報；氣象信息；

工業品外觀設計；室內裝飾設計；計算機出租；計算機編程；計算機軟件設計；計算機系統分

析；計算機系統設計；計算機軟件更新；計算機硬件設計和開發諮詢；計算機軟件出租；恢復計

算機數據；計算機軟件維護；計算機程序複製；把有形的數據和文件轉換成電子媒體；替他人
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創建和維護網站；托管計算機站（網站）；計算機軟件的安裝；計算機程序和數據的數據轉換

（非有形轉換）；計算機軟件諮詢；網絡服務器出租；計算機病毒的防護服務；提供互聯網搜索

引擎；計算機系統遠程監控；文檔數字化（掃描）。  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/24 13279836 中國 China

[210] 編號 N.º : N/082038

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/02

[730] 申請人 Requerente : Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 36 Macheng Road, Xihu District, Hangzhou, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 安全保衛諮詢；安全及防盜警報系統的監控；夜間護衛；護衛隊；工廠安全檢查；臨時照看嬰

孩；臨時看管房子；臨時照料寵物；社交護送（陪伴）；消防；火警報警器出租；知識產權諮詢；

計算機軟件許可（法律服務）；域名註冊（法律服務）。  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/24 13279839 中國 China

[210] 編號 N.º : N/082048

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/02

[730] 申請人 Requerente : PRADA S.A.

 地址 Endereço : 23, Rue Aldringen, L-1118 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumes, eau de toilette e óleos essenciais para uso pessoal, desodorizantes pessoais, 

sabões para as mãos, champôs, espumas para o banho, espuma de barbear, loções para 

depois de barbear, produtos para os cuidados do corpo e de beleza para uso cosmético, cre-

mes cosméticos e loções.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082049

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/02
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[730] 申請人 Requerente : SUAREZ H, S.A.

 地址 Endereço : GRAN VIA, 40 Bis - 3º, 48009 Bilbao, Vizcaya, Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, excluindo expressamente meias, collants e peúgas para se-

nhora.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082050

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/02

[730] 申請人 Requerente : SUAREZ H, S.A.

 地址 Endereço : GRAN VIA, 40 Bis - 3º, 48009 Bilbao, Vizcaya, Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio; incluindo serviços de franchising, relacionados com serviços de consultadoria e assis-

tência na gestão de negócios comerciais, organização e promoção de negócios comerciais, 

importação e exportação, serviços de venda a retalho e por grosso em lojas de preparações 

para branquear e outras substâncias para a lavagem, preparações para limpar, polir, desen-

gordurar e raspar, sabões, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, 

dentífricos, metais precisos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué, joalharia, 

bijutaria, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, couro e imitações de 

couro e produtos nestas matérias, peles de animais, malas e maletas de viagem, chapéus-

-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas, chicotes e selaria, vestuário, calçado, chapelaria, 

óculos (óptica), óculos de sol, armações de óculos, lentes de óculos, lentes solares, cordões 

e correntes para óculos, papelaria, artigos de escrita e de escritório, artigos para fumado-

res, utensílios de toilette, manicura, pedicura, instrumentos e estojos para a depilação e de 

barbear, espelhos e pentes, vidraria e porcelana, decoração de interiores e de jardins e ar-

tigos decorativos, utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha, cutelaria, 

tecidos e produtos têxteis, roupa de cama e de mesa, jogos e brinquedos; todos os serviços 

atrás referidos também prestados através de redes electrónicas (telefone, correio electróni-

co e redes informáticas mundiais e locais).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082063

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/03

[730] 申請人 Requerente : Beats Electronics, LLC

 地址 Endereço : 1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

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

[511] 產品 Produtos : Auriculares e auscultadores; microfones; cabos remotos para microfones; cabos eléctricos e 

cabos para transmissão de sons e imagens; tudo na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/05 86003372 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/082202

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/10

[730] 申請人 Requerente : Chelsea Football Club Limited

 地址 Endereço : Stamford Bridge Grounds, Fulham Road, London, SW6 1HS, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 手錶及鐘；首飾；徽章及與徽章同時使用之橫槓；鑰匙圈及鑰匙鏈；袖扣及領帶夾；耳環；別

針；垂飾；鏈條上的珠寶小飾物。（全屬第14類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082342

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/15

[730] 申請人 Requerente : WS Fashion International SA

 地址 Endereço : 412F Route d’Esch, Luxembourg L-2086

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082343

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/15

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Floor Care Technology Limited

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de limpeza; solução de limpeza; produto de lavagem; óleos para limpeza; produ-

tos de limpeza a seco; líquidos antiderrapantes para pavimentos; produtos de polimento; 

produtos de abrilhantadores (polimento); cera de polimento; polimento para móveis e pa-
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vimentos; cera do chão; soluções para raspar; detergente e lavador de carpetes e estofos; 

detergente multiusos para o chão; produtos para remoção de manchas com propriedades de 

remoção de odores; detergente para limpeza profunda; solução de sabão de óleo de madei-

ra; limpador de carpete de pulverização local; limpador de carpete de pulverização local 

com propriedades desodorizantes; detergente para tijolo e reboco; limpador de carpete 

de espuma local; limpador de carpete de espuma local com propriedades desodorizantes; 

produtos de lixívia e outras substâncias para uso de lavandaria; produtos abrasivos e para 

raspar; limpadores a vapor; limpadores de pavimentos rígidos; sabões; perfumaria, óleos 

essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; dentífricos; produtos para remover sujidade 

dos pavimentos, carpetes, estofos, tecidos, áreas de trabalho e paredes; produtos para re-

moção da cor; removedores de cera do chão (produtos de raspar); cera antiderrapante para 

pavimentos; branqueador; roupas impregnadas com detergente para limpeza; produtos de 

limpeza de carpetes; limpadores de carpetes com desodorizante.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082344

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/15

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Floor Care Technology Limited

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Ferramentas eléctricas; ferramentas de ar; ferramentas pneumáticas; ferramentas eléctricas 

de perfuração; ferramentas com motor; ferramentas eléctricas e electropneumáticas; ferra-

mentas eléctricas para nivelar e introduzir em cortes, remover reboco e partir cimento-co-

la, lixar e raspar; ferramentas eléctricas e electropneumáticas sob a forma de ferramentas 

rotativas e pneumáticas, ferramentas manuais, broca rotativa, brocas de impacto, martelos 

rotativo, martelos de impacto, martelos demolidores, serras circulares, de contornar, esme-

ril de disco, esmeril de cinta, esmeril orbital, lâminas, chaves de fenda, ferramentas de cor-

te, tesouras, moedores, moedores de bancada, pistolas de ar quente, máquinas de sucção e 

ventilador industrial; cabeças motrizes equipadas com motor e ferramentas acessórias para 

utilizar em conjunto, incluindo serras de vaivém, guias de impacto de ângulo direito, corta-

dores, lixadeiras, serras alternativas, tesouras, chaves de fenda, brocas/guias de ângulo di-

reito, roquetes, martelos, aparadores de linha, aparadores de cordas, cortadores de ramos, 

sachadores, cultivadores, sopradores de ar, aparadores, lança neve, corta-sebes, podadores, 

motosserras, vassouras, pulverizadores, lavadoras de pressão, aplicadores de colmo, areja-

dores e espalhadores; ferramentas de jardim de relvado ao ar livre; sistemas de ferramentas 

eléctricas multiusos compostas por elementos de trabalho intermutáveis, incluindo lâminas 

de corte para ferramentas eléctricas, lâminas de serra eléctricas, folhas de lixar para lixa-

deiras eléctricas, chaves motorizada e de impacto e adaptadores para as mesmas vendidas 

como uma unidade; aparelho de andar atrás ou equitação usado com uma linha para cortar 

relva; ferramentas manuais de eixo eléctrico expansíveis e acessórios intermutáveis incluin-

do podadores compridos, podadores, tesouras, pás, ancinhos, serras e enxadas; furadores; 

parafusadores; chaves de fendas eléctricas; martelos eléctricos; martelos de desbastar; mar-

telos de partir; martelos rotativos; brocas de martelo rotativo; broca de martelo; guia/bro-
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cas eléctricas; brocas; guia de broca; brocas de impacto; brocas compactas; furadores sem 

fios; brocas de ângulo; ferramentas rotativas; ferramentas oscilantes; ferramentas de expan-

são; ferramentas de fabrico e construção e equipamento sob a forma de misturadores de 

betão; pistolas de graxa eléctricas; pistolas de colar eléctricas; serras eléctricas; serras de 

cortar metal eléctricas; prensas de furar; prensas de furar magnéticas; máquinas de desca-

roçar; lixadeiras; lixadeiras de cinta; trituradores; esmeris eléctricos e pneumáticos; esme-

ris de ângulo; serras eléctricas e motorizadas; motosserras; correntes de motosserras; bar-

ras de motosserra; limas de motosserra; serras circulares de precisão; serras circulares; ser-

ras de esquadria; serras alternativas; serra de vaivém; serras de mesa; serras de puxar ra-

diais; serras de rolagem; serras de fita; tornos de madeira; serras circulares de bancada; tu-

pias; máquinas estacionárias para trabalhar madeira ou ferramentas de bancada; chaves in-

glesas; punções para extracção; máquinas de pregar eléctricas e pneumáticas; máquinas de 

pregar de palma; serras de lagarta; mini serras; ferramentas de corte; máquinas de corte; 

tesouras; tesouras eléctricas; tesouras motorizadas; tesouras de relva; pistolas de calor; cha-

ve de porcas; cortadores, máquinas de polimento de pavimento; polidores; guias; chaves de 

impacto; guias de impacto; cortadores de tubos; cortadores de tubos de cobre; pistolas de 

calafetar motorizadas; chaves de roquete; cortadores de cabo; máquinas abrasivas; escovas 

de ar; aplicações para tratamento do chão; máquinas de lavar carpetes, pavimentos e pare-

des; aparelhos de limpeza do chão; máquinas de limpeza de chão descoberto; máquinas de 

limpeza por aspiração; máquinas de aspiração de ar; aparelhos eléctricos para a limpeza e 

tratamento de todo o tipo de superfícies, incluindo, carpetes, estofos e interiores de auto-

móveis; aspiradores; aspiradores de mão; aspiradores de loja; aspiradores de limpeza a seco 

e húmida; aspiradores de carro secos e húmidos; aspiradores com filtragem de água; aspira-

dores pequenos e leves; aspiradores sem saco; aspiradores de janela; aparelhos exaustores 

de poeira; extractores de poeira; acessórios de aspiradores para disseminar perfumes e de-

sinfectantes; máquinas de lavar carpetes; extractores de carpetes; limpadores de chão rígi-

do eléctricos; enxaguadores de chão rígido eléctricos; limpadores de carpete, lavadores de 

carpetes e estofos; máquinas para varrer; vassouras eléctricas; limpadores a vapor eléctri-

cos; aparelhos de limpeza eléctricos que utilizam vapor; máquinas e aparelhos de limpeza a 

vapor; máquinas de ejectar vapor; esfregões de vapor eléctricos; máquinas de esfregar o 

chão rígido; vassouras; espalhadores; lavadores de pressão; compressores (máquinas); gera-

dores; geradores  eléctricos; pontas para ferramentas eléctricas e máquinas; pontas para 

chaves de fendas; lâminas de serra (partes de máquinas); lâminas de serra vertical; lâminas 

alternativas; lâminas de cortador de relva; lâminas de aparador; lâminas de cortador de ra-

mos; lâminas trituradora; guinchos; dispositivos de elevação e de içar; guinchos de corrente 

e de corda movidos a electricidade; carrinhos suspensos para mover  os guinchos; pulveri-

zadores; pulverizadores de pressão; pistolas (para máquinas de limpeza); corrente operada 

manualmente e guinchos de alavanca e carrinhos suspensos para mover os guinchos; má-

quinas-ferramentas multifunções; lâminas, acessórios e abrasivos; sacos adaptados para 

transportar ferramentas eléctricas de furar e apertar; cortadores (máquinas); aparadores 

para relvados;  cortadores de ramos; cortadores de sebes; aparadores; aparadores de linha; 

linhas de aparador; carretéis para aparadores de linha; aparadores de cordas; aparadores 

de sebes; nebulizadores; ventiladores; aeradores; isolantes; sopradores de vácuo; sopradores 

de folhas para retirar folhas e resíduos de plantas (máquinas); soprador de folhas para reti-

rar folhas e resíduos de plantas (máquinas) com lâminas para cortar resíduos (folhas) que 

são aspirados; lançadores de neve; limpa-neves; aplicadores de colmo; cortadores de relva; 

trituradores; sachadores; cultivadores; arados; podadores; máquina para remates de arbus-

tos, podadores compridos; cortadores de toros; lâmpadas de cartucho; linhas de combustí-

vel; guias para aparadores; botões de impacto; motores e mecanismos (excepto veículos); 

arrancadores; arrancadores para motores e mecanismos; máquinas de lavar; pequenos apa-
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relhos de cozinha incluindo moedor eléctrico, moinho de sal e pimenta eléctrico, máquina 

eléctrica de fazer manteiga de amendoim, raladores de queijo eléctricos, misturadores de 

salada eléctricos, moedores e moinhos de café, espremedores de sumo, fazedores de smoo-

thies e bebidas, processadores e misturadores de alimentos, espremedores de frutos, apare-

lhos de fazer iogurtes e gelados; máquinas e equipamentos eléctricos para a casa e a cozi-

nha; ferramentas e utensílios de cozinha; misturadora; processadores de alimentos eléctri-

cos; liquidificadores e misturadores eléctricos; liquidificadores e misturadores eléctricos 

para alimentos; liquidificadores e misturadores eléctricos portáteis; cortadores de alimen-

tos eléctricos; cortadores de carne e legumes (máquinas); abre-latas eléctricos; aparelhos 

de fazer sumo eléctricos; máquinas de preparar bebidas, electromecânicas; máquinas para 

preparar bebidas (eléctricas, cozinha); moedores, misturadores e moinhos de café; máqui-

nas de moer café e café expresso e café combinadas; máquinas para usar a fazer gelado (in-

dustrial); facas eléctricas; facas de trinchar eléctricas; condensadores do ar;  condensadores 

(vapor) (peças de máquinas); máquinas de lavas louça; máquinas de engomar; ferros gera-

dores valor eléctricos; máquinas e máquinas-ferramentas; componentes de transmissão e 

acoplamento de máquinas (excepto para veículos terrestres); apetrechos agrícolas não ope-

rados manualmente; máquinas de limpar, polir e encerar; bombas; bombas pneumáticas; 

bombas rotativas; bombas de vácuo; bombas centrifugadoras; infladores; deflatores; ventoi-

nhas; cintas para maquinaria e ferramentas eléctricas; filtros, escovas e lâminas para má-

quinas; filtros de cortadores de relva; suportes de máquinas (peças de máquinas); asperso-

res;  velas de ignição; tomadas e adaptadores; chaves de porcas magnéticas; mós; cremalhei-

ras de moagem; controladores de soldagem; cremalheiras de polimento; mós, abridores e 

fechos eléctricos de portas; abridores de porta de garagem; batedeiras eléctricas de gelado; 

batedeiras; agitadores eléctricos; máquinas de afiar; máquinas de afiar facas; máquinas de 

compactação de lixo; moinhos de pimenta eléctricos; escovas de limpeza; acessórios de es-

covas; escovas eléctricas; escovas articuladas; ferramentas para limpar o pó; agulhetas; 

agulhetas de fenda; bocais para carpetes; bocais para pavimento rígido; agulhetas e man-

gueiras para aspiradores e máquinas de lavar; mangueiras; sacos de aspirador; sacos de pa-

pel descartáveis para limpadores eléctricos; sacos de soprador de vácuo; sacos de soprador 

de vácuo para roupa; sacos para cortador de relva (peças de máquinas); filtros; filtros para 

limpadores a vácuo; motocultivadores; filtros de tanque; cintos para máquinas; rolos de ba-

ter; contentores de pó para aspiradores; macacos (máquinas); macacos accionados a electri-

cidade; macacos eléctricos e hidráulicos; peças e acessórios para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

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

excluiu-se «frigideiras eléctricas, fogão eléctrico de cozedura lenta, máquinas de café ex-

presso, recipientes de iogurte eléctricos com armazenamento, defumadores eléctricos, de-

sidratador de alimentos eléctrico, torradeiras, contentores de água, misturadores manuais, 

fritadeiras, torradeiras de sandwich e Panini, fazedores de pipocas, aparelho de fazer wa-

ffles, aparelho de fazer queques, aparelho de fazer donuts, aparelho de fazer quesadillas», 

por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/082345

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/15

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Floor Care Technology Limited
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 地址 Endereço : P. O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Baterias; carregadores de bateria; carregadores de bateria montados na parede; carrega-

dores de bateria portáteis; carregadores de bateria para veículo; adaptadores de bateria; 

carregadores eléctricos e baterias para aspiradores, varredores de carpetes, lavadores de 

pressão e compressores; rádios; instrumentos e dispositivos de medição e teste electróni-

cos e ferramentas de teste electrónicas; multímetros digitais; medidores de temperatura; 

termómetros; termovisores; câmaras; câmaras de segurança; câmaras de internet; câmara 

térmica; ecrãs de inspecção rotativos; câmaras de inspecção digitais; braçadeiras e garfos 

de medição da tensão; braçadeiras e garfos de medição da corrente; medidores de corrente; 

medidores de tensão; detectores de tensão; e as peças estruturais e acessórios estruturais 

dos mesmos; instrumentos de detecção não destinados a uso médico; instrumentos de var-

rimento não destinados a uso médico; detectores de metais e parafusos na madeira; detec-

tores de metais para fins industriais ou comerciais; aparelhos para detectar tubos e fios em 

paredes;  conversores de medições; aparelhos para medir distâncias; câmara multimédia; 

câmara de inspecção; e as peças estruturais e acessórios estruturais dos mesmos incluindo 

cabos de extensão, cabos de substituição, gancho, espelhos e imãs; níveis; níveis a laser, 

fitas métricas; fitas métricas ultra-sónicas; níveis de carpinteiro; lasers de prumo acciona-

dos a bateria; níveis rotativos motorizados; níveis de caixa; níveis de alvenaria; níveis de 

viga em «i»; níveis de torpedo e níveis utilitários; fitas métricas; réguas (instrumentos de 

medição); réguas rectas; réguas de dobra; roupas, luvas, calçado e aquecedores das mãos 

aquecidos electricamente; almofada de aquecimento (almofadas); casacos e casacos com 

capuz aquecidos; roupa, calçado, chapéus, capacetes, luvas, auscultadores, aquecedores de 

orelhas, cintos, correias, óculos de protecção, óculos, todos com fins de protecção; óculos 

de sol com filtro UV; óculos e óculos de sol; estojos de óculos; óculos de protecção; óculos 

de segurança e outras protecções para os olhos; pistolas de temperatura a laser; bombas 

de incêndio; cabos de arranque para motores; mangueiras de incêndio; agulhetas de man-

gueira de incêndio; luzes intermitentes (sinais luminosos); alarmes e alarmes de incêndio; 

aparelhos extintores de incêndio; sensores de parafusos; auscultadores; alarme de detec-

ção; caixa de bloqueio de chave digital; temporizadores; estações meteorológicas de bateria 

compostas por sensores eléctricos que medem a temperatura do ar, a humidade, a direcção 

do vento e a precipitação; pluviómetros; alto-falantes de áudio; copos para medir; colheres 

para medir; garrafas para medir; artigos de vidro para medir; escalas; aparelhos e instru-

mentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pe-

sar, medir, sinalizar, verificar (supervisão), salva-vidas e de ensinar; aparelhos e instrumen-

tos para conduzir, distribuir, transformar, acumular, regular ou controlar a electricidade; 

aparelho para o registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; cintas para todos 

os bens referidos; filtros para os bens da Classe 9; perneiras de protecção; cabos de exten-

são; sondas de temperatura eléctricas; adaptadores de USB (Universal Serial Bus); stick de 

memória; marcadores a laser; gerador de arrefecimento corporal; gerador de arrefecimento 

corporal nomeadamente coletes, toalhas, fitas da cabeça e bonés que reduzem a temperatu-

ra do corpo; gerador de arrefecimento para animais domésticos; coletes para animais que 

reduzem a temperatura corporal; MP3; aparelhos de controlo remoto; peças e acessórios 

dos mesmos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/082346

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/15

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Floor Care Technology Limited

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Lanternas; luzes; lâmpadas, tochas; tochas eléctricas; luzes de paisagem, pós-luzes, luzes 

de degrau, lanternas, candeeiros embutidos, candeeiros suspensos, focos, luzes de seguran-

ça, holofotes, holofotes de detector de movimento, luz de descarga de elevada intensidade 

(HID), luz fluorescente, lustres, candeeiros, candeeiros semi-embutidos para iluminação, 

luz de barra de banho (casa de banho) bar, luminárias fluorescentes, iluminação embutida, 

iluminação de calha, iluminação sob armário, candeeiros de mesa portáteis, candeeiros de 

chão, ventoinhas de tecto com iluminação, ventoinhas de tecto sem iluminação, holofotes 

LED, luzes intermitentes LED, luzes utilitárias LED, lâmpadas, invólucros de lâmpadas, 

chaminés de lâmpadas, vidros de lâmpadas, globos de lâmpadas, mantos de lâmpadas, re-

flectores de lâmpadas, abajures, lâmpadas para sinais de mudança de direcção de automó-

veis, difusores de luz, luzes para árvores de Natal; aquecedores de mãos aquecidos electri-

camente; almofada de aquecimento (almofadas); torradeiras; fornos; fogões; aparelhos para 

confeccionar alimentos; panelas para confeccionar arroz; fogões eléctricos e electrónicos; 

fogões a lenha; panelas de pressão eléctricas; forno microondas; aparelhos e acessórios 

de barbecue; utensílios de cozinhar eléctricos; congeladores; frigoríficos; acendalhas para 

barbecue; grelhas de barbecue; acessórios de grelhar;  assadores, grelhas de grill, grelhas 

de costela, grelhas de kebab, grelhas, chaleiras, defumadores, woks eléctricas, cestos de 

grelhar, coberturas grelha, grelhas de grade, instrumentos de colocar e retirar grelhados, 

armazenamento de grelha, pedras de grelhar, luzes de grelhar, ventoinhas de grelhar; refri-

gerador; refrigeradores evaporadores portáteis; geradores de propano; lareiras ao ar livre e 

fogueiras ao ar livre; chaminés de carvão (com ventoinhas); chaminés de carvão (sem ven-

toinhas), estações de trabalho de grelhar; ventoinhas; geradores de acetileno; aparelhos e 

instalações para iluminação, aquecimento, cozinhar, refrigerar, ventilar, gerar valor, secar, 

fornecimento de água e fins sanitários; aparelhos de ionização para o tratamento do ar; 

ares condicionados; aparelhos e instalações de ar condicionado; desumidificadores do ar; 

aparelhos de filtragem do ar; aparelhos de filtragem da água; aparelhos e máquinas purifi-

cadores do ar; purificadores do ar; instalações e máquinas de purificação do ar; aparelhos 

para abrandamento da água; aparelhos de esterilização; esterilizadores do ar; aparelhos 

desodorizantes do ar; exaustores; exaustores para cozinhas; aparelhos eléctricos para fazer 

bebidas; máquinas e equipamentos eléctricos para a casa e a cozinha incluindo mistura-

doras, frigideiras eléctricas, fogão eléctrico de cozedura lenta, moedor eléctrico, moinho 

de sal e pimenta eléctrico, máquina eléctrica de fazer manteiga de amendoim, máquinas 

de café expresso, raladores de queijo eléctricos, recipientes de iogurte eléctricos com ar-

mazenamento, misturadores de salada eléctricos, defumadores eléctricos, desidratador 

de alimentos eléctrico, torradeiras, moedores e moinhos de café, espremedores de sumo, 

fazedores de smoothies e bebidas, contentores de água, processadores e misturadores de 

alimentos, espremedores de frutos, aparelhos de fazer iogurtes e gelados, fritadeiras, tor-

radeiras de sandwich e Panini, fazedores de pipocas, aparelho de fazer waffles, aparelho de 

fazer queques, aparelho de fazer donuts, aparelho de fazer quesadillas; vaporizadores eléc-

tricos para cozinhar; fornos de vapor (aparelhos de cozinhar); máquinas de café eléctricas; 

filtros de café eléctricos; máquinas de torrefacção de café; cafeteiras eléctricas; máquinas 

de fazer pão; chaleiras eléctricas; torradores eléctricos; refrigeradores de vinho; fogões 

eléctricos; secadores de cabelo (secadores); ferros de encaracolar; ferros de vapor; secado-
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res de lavandaria, eléctricos; condensadores de gás; cintas para todos os bens referidos; fil-

tros para os bens da Classe 11; pratos quentes; queimadores; prensa de sandwich; sistemas 

de nebulização; sistemas de nebulização de cordão; sistemas de nebulização baseados em 

mangueira; sistemas de nebulização baseados em mangueira, nomeadamente, sistemas de 

nebulização compostos por um tubo flexível ou estacionário, bocal de nebulização e conec-

tor da mangueira, sistemas de nebulização compostos por um tubo flexível ou estacionário, 

bocal de nebulização e conector da mangueira e contendo ainda braçadeiras; sistemas de 

nebulização portáteis, nomeadamente, nebulizadores com tampa superior; sistemas de 

nebulizadores pessoais, nomeadamente, nebulizadores de bomba pessoais, nebulizadores 

pessoais accionados a bateria, nebulizadores com garrafa de água no topo; ventiladores de 

nebulização, ventiladores de nebulização accionados a bateria, ventiladores de nebuliza-

ção sem lâmina, ventiladores de nebulização a seco; varinhas e grampos de nebulização; 

máquinas de fazer gelados (não industrial); esterilizadores de pratos; geradores de vapor; 

acessórios de grelhador/defumador, grelhadores, defumadores, incluindo um dispositivo 

extra que inclui ventilador de conexão eléctrico que poderá ser adaptado a qualquer apare-

lho de cozinhar ao ar livre, para fornecer tecnologia de convecção de ar forçado para criar 

um ambiente cada vez mais quente; peças e acessórios dos mesmos.

[540] 商標 Marca : 

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

excluiu-se «misturadores manuais», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/082347

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/15

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Floor Care Technology Limited

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Instrumentos de limpeza, operados manualmente; esfregões; varredores; varredores de 

carpete; escovas; escovas eléctricas; materiais para fazer escovas; almofadas de esfregões 

para limpeza; almofadas de limpeza; esfregões; aparelhos e máquinas de polir, para fins 

domésticos, não eléctricos; aparelhos para polimento de cera, não eléctrico; recipientes 

para uso doméstico ou uso na cozinha; recipientes para guardar comida; recipientes para 

flores; utensílios de cozinha; utensílios para fins domésticos; chaleiras não eléctricas; mis-

turadoras não eléctricas para fins domésticos; misturadores de alimentos não eléctricos; 

máquinas de fazer gelados não eléctricas; artigos para fins de limpeza (não eléctricos); fu-

nis; almofadas abrasivas para cozinha; esponjas abrasivas para esfregar a pele; dispensado-

res em embalagem aerossol, não destinados a fins médicos; autoclaves (panelas de pressão), 

não eléctricas; bacias (receptáculos); cestos, para uso doméstico; plantadores e cestos para 

flores; colheres de regar, para usar na cozinha; batedores (de carpetes) (não sendo máqui-

nas); batedores, não eléctricos; canecas de cerveja; bebidas (recipientes isolados do calor 

para -); descalçador de botas; árvores de bota e sapato (esticadores); garrafas de cabaça; sa-

ca-rolhas; abre-garrafas; garrafas; tigelas (bacias); caixas; caixas para doces; caixas de vi-

dro; caixas de metal, para dispensar toalhas de papel; cestos de pão (doméstico); caixas de 

pão; tábuas de cortar pão; vassouras; escovas para limpar tanques e contentores; escovas do 
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calçado; baldes; camurça para limpeza; manteigueiras; coberturas de manteigueira; gan-

chos de botão; cabarets (tabuleiros); gaiolas; formas de bolos (formas); candelabros (casti-

çais); apagadores de velas; anéis de vela; castiçais; caixas de bombons; caldeirões; cerâmi-

cas para fins domésticos; camurça para limpeza; coberturas para queijeira; pauzinhos para 

comer; peneiras (utensílios domésticos); limpeza (trapos (roupa) pata -); fechos para testos 

de panela; pano para lavar pisos; estendais (para secar); molas da roupa; panos para limpe-

za; baldes de carvão; base de copo, que não seja de papel e sem ser da mesa; agitadores de 

cocktail; filtros de café, não eléctricos; moinhos de café, manuais; coadores de café, não 

eléctrico; serviços de café; cafeteira; malas térmicas (portáteis), não eléctricas; estojos de 

pente; pentes; sacos decorativos de pasteleiro (sacos de pastelaria); formas de cozinhar 

(formas); cortadores de bolacha (biscoito); jarras de bolachas; panelas; espetos de cozinhar, 

de metal; utensílios de cozinhar, não eléctricos; refrigeradores (portáteis); refrigeradores 

(baldes de gelo); saca-rolhas; estopa para limpeza; louça de barro; galheteiros para óleo e 

vinagre; galheteiros; bandejas para migalhas; cristal (artigos de vidro); copos de papel ou 

plástico; copos; tábuas de cortar para a cozinha; decantadores; fritadeiras, não eléctricas; 

garrafões; coberturas de pratos; pratos; escovas de lavar a louça; amoladores domésticos, 

não eléctricos; garrafas de bebida para viajantes; copos de beber; bebedouros, recipientes 

de beber; tabuleiros de secar para lavar; baldes do lixo; aparelhos de varredura, não eléc-

tricos; panos do pó (trapos); taças de ovo; vidro esmaltado; centros de mesa; escovas so-

brancelha; baldes feitos de tecidos; espanadores de penas; frascos; fio dental; vasos de flo-

res; coberturas de vasos de flores, sem  ser de papel; apanha-moscas (armadilhas ou mata-

-moscas); taças de fruta; prensas de fruta, não eléctricos, para fins domésticos; frigideiras; 

espanadores de móveis; latas de lixo; luvas de jardinagem; prensas de alho (utensílios de 

cozinha); vidro (recipientes); taças de vidro; ampolas de vidro (recipientes); tampas de vi-

dro; frascos de vidro (contentores); vidros para janelas de automóveis (produtos semiacaba-

dos); jarros de vidro (garrafões); rolhas de vidro; luvas para fins domésticos; cálices; ralado-

res (utensílios domésticos); forma redonda (utensílios para cozinhar); suportes da grelha; 

grelhas (utensílios para cozinhar); contentores isolados do calor; suportes para flores e 

plantas (arranjos florais); chifres (de beber); panelas quentes (não aquecidas electronica-

mente); baldes de gelo; moldes de cubos de gelo (moldes); baldes de gelo; terrenos no inte-

rior (cultivo de plantas); armadilhas de insectos; frascos isolantes; coberturas de tábuas de 

engomar (com a forma); tábuas de engomar; sacos isotérmicos; chaleiras, não eléctricas; 

descanso de faca para a mesa; escovas de lâmpada de vidro; armário de canto; conjuntos de 

licor; caixas de areia (tabuleiros) para animais domésticos; caixas de almoço; maquilhagem 

(aplicações para retirar -) (não eléctrico); suportes da carta do menu; recipientes externo; 

moinhos para uso doméstico, manual; misturadores, manual (agitadores de cocktail); má-

quinas misturadoras, não eléctricas, para uso doméstico; colheres de misturar (utensílios 

de cozinha); canecas; escovas das unhas; suportes de guardanapos; anéis de guardanapos; 

máquina de noodles (manual); galheteiros; baldes; pratos de papel; cortadores de pastela-

ria; moinhos de pimenta, manual; potes de pimenta; queimadores de perfume; pulverizado-

res de perfume; animais domésticos (caixas de areia (tabuleiros) para -); cestos de picnic 

(equipado -) (incluindo pratos); servidores de pizza; mealheiros, não de metal; pinos de me-

tal (cozinhar -); pipetas (provadores de vinho); jarros; luvas de polimento; couro de poli-

mento; materiais de polimento (para tornar brilhante) (excepto preparados, papel e pedra); 

tampas de panela; potes; cerâmica; compactos em pó; pufes de pó; garrafas de refrigeração; 

pinos de rolamento (domésticos); saladeiras; saleiros; agitadores de sal; caçarolas (barro); 

pires; colheres (de mesa); escovas de esfregar; serviços (de mesa); shakers; suportes de pin-

céis de barbear; pincéis de barbear; calçadeiras; peneiras (utensílios domésticos); letreiros 

de porcelana ou vidro; sifões para água gaseificada; caixas de sabão; dispensadores de sa-

bão; suportes de sabão; tigelas de sopa; espátulas (utensílios de cozinha); sondas de carne; 
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pinças; pincéis de molho; pincéis de grelhar; estações de trabalho de grelhar portáteis; lu-

vas de grelhar; esteiras de grelhar; pinças, garfos de grelha e uma ferramenta de grelhar 

para usar em barbecues domésticos; garfo eléctrico com medidor de temperatura; conjun-

tos de especiarias; suportes de esponja; esponjas para uso doméstico; bicos; dispositivos de 

aspersão; palha-de-aço para limpeza; panelas de guisado; coadores; açucareiros; seringas 

para regar flores e plantas; pratos; pratos de mesa; talheres (que não sejam facas, garfos e 

colheres); canecas de cerveja; escovas de alcatrão, cabo longo; colheres de tarte; bolas de 

chá; colheres de chá; infusores de chá; serviços de chá; filtros de chá; bules; contentores ter-

micamente isolados para alimentos; escovas de casa de banho; caixas de casa de banho; su-

portes papel higiénico; esponjas de banho; utensílios de casa de banho; escovas dos dentes; 

escovas dos dentes, eléctricas e sónicas; escovas dos dentes vibratórias; escovas dos dentes 

recarregáveis; escovas dos dentes de bateria; paliteiros; palitos; latas de lixo; tabuleiros 

para fins domésticos; trempes (utensílios de mesa); prensa de calças; urnas; garrafas de vá-

cuo; maletas (equipadas); copos; pratos vegetais; copos de metal para fazer gelados e bebi-

das geladas; ferros de waffle, não eléctricos; placas de lavagem; banheiras; regadores; dis-

positivos de aspersão; batedeiras, não eléctricas, para uso doméstico; provadores de vinho 

(sifões); pano de lá para limpeza; jarros; aquários de interior; indoor terrários (viveiros); 

tanques (aquários de interior); lã de aço; vidro não trabalhado ou semitrabalhado (excepto 

vidro usado em construção); artigos de vidro, porcelana e barro não incluídos noutras Clas-

ses; pentes de piolhos eléctricos; pentes para o  cabelo; pentes e esponjas; utensílios e con-

tentores para a casa ou as crianças (excepto pincéis de pintar); materiais de fazer escovas; 

peças e acessórios dos mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082348

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/15

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Floor Care Technology Limited

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de limpeza; solução de limpeza; produto de lavagem; óleos para limpeza; produ-

tos de limpeza a seco; líquidos antiderrapantes para pavimentos; produtos de polimento; 

produtos de abrilhantadores (polimento); cera de polimento; polimento para móveis e pa-

vimentos; cera do chão; soluções para raspar; detergente e lavador de carpetes e estofos; 

detergente multiusos para o chão; produtos para remoção de manchas com propriedades de 

remoção de odores; detergente para limpeza profunda; solução de sabão de óleo de madei-

ra; limpador de carpete de pulverização local; limpador de carpete de pulverização local 

com propriedades desodorizantes; detergente para tijolo e reboco; limpador de carpete 

de espuma local; limpador de carpete de espuma local com propriedades desodorizantes; 

produtos de lixívia e outras substâncias para uso de lavandaria; produtos abrasivos e para 

raspar; limpadores a vapor; limpadores de pavimentos rígidos; sabões; perfumaria, óleos 

essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; dentífricos; produtos para remover sujidade 

dos pavimentos, carpetes, estofos, tecidos, áreas de trabalho e paredes; produtos para re-

moção da cor; removedores de cera do chão (produtos de raspar); cera antiderrapante para 
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pavimentos; branqueador; roupas impregnadas com detergente para limpeza; produtos de 

limpeza de carpetes; limpadores de carpetes com desodorizante.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082349

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/15

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Floor Care Technology Limited

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Ferramentas eléctricas; ferramentas de ar; ferramentas pneumáticas; ferramentas eléctricas 

de perfuração; ferramentas com motor; ferramentas eléctricas e electropneumáticas; ferra-

mentas eléctricas para nivelar e introduzir em cortes, remover reboco e partir cimento-co-

la, lixar e raspar; ferramentas eléctricas e electropneumáticas sob a forma de ferramentas 

rotativas e pneumáticas, ferramentas manuais, broca rotativa, brocas de impacto, martelos 

rotativo, martelos de impacto, martelos demolidores, serras circulares, de contornar, esme-

ril de disco, esmeril de cinta, esmeril orbital, lâminas, chaves de fenda, ferramentas de cor-

te, tesouras, moedores, moedores de bancada, pistolas de ar quente, máquinas de sucção e 

ventilador industrial; cabeças motrizes equipadas com motor e ferramentas acessórias para 

utilizar em conjunto, incluindo serras de vaivém, guias de impacto de ângulo direito, corta-

dores, lixadeiras, serras alternativas, tesouras, chaves de fenda, brocas/guias de ângulo di-

reito, roquetes, martelos, aparadores de linha, aparadores de cordas, cortadores de ramos, 

sachadores, cultivadores, sopradores de ar, aparadores, lança neve, corta-sebes, podadores, 

motosserras, vassouras, pulverizadores, lavadoras de pressão, aplicadores de colmo, areja-

dores e espalhadores; ferramentas de jardim de relvado ao ar livre; sistemas de ferramentas 

eléctricas multiusos compostas por elementos de trabalho intermutáveis, incluindo lâminas 

de corte para ferramentas eléctricas, lâminas de serra eléctricas, folhas de lixar para lixa-

deiras eléctricas, chaves motorizada e de impacto e adaptadores para as mesmas vendidas 

como uma unidade; aparelho de andar atrás ou equitação usado com uma linha para cortar 

relva; ferramentas manuais de eixo eléctrico expansíveis e acessórios intermutáveis incluin-

do podadores compridos, podadores, tesouras, pás, ancinhos, serras e enxadas; furadores; 

parafusadores; chaves de fendas eléctricas; martelos eléctricos; martelos de desbastar; mar-

telos de partir; martelos rotativos; brocas de martelo rotativo; broca de martelo; guia/bro-

cas eléctricas; brocas; guia de broca; brocas de impacto; brocas compactas; furadores sem 

fios; brocas de ângulo; ferramentas rotativas; ferramentas oscilantes; ferramentas de expan-

são; ferramentas de fabrico e construção e equipamento sob a forma de misturadores de 

betão; pistolas de graxa eléctricas; pistolas de colar eléctricas; serras eléctricas; serras de 

cortar metal eléctricas; prensas de furar; prensas de furar magnéticas; máquinas de desca-

roçar; lixadeiras; lixadeiras de cinta; trituradores; esmeris eléctricos e pneumáticos; esme-

ris de ângulo; serras eléctricas e motorizadas; motosserras; correntes de motosserras; bar-

ras de motosserra; limas de motosserra; serras circulares de precisão; serras circulares; ser-

ras de esquadria; serras alternativas; serra de vaivém; serras de mesa; serras de puxar ra-

diais; serras de rolagem; serras de fita; tornos de madeira; serras circulares de bancada; tu-
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pias; máquinas estacionárias para trabalhar madeira ou ferramentas de bancada; chaves in-

glesas; punções para extracção; máquinas de pregar eléctricas e pneumáticas; máquinas de 

pregar de palma; serras de lagarta; mini serras; ferramentas de corte; máquinas de corte; 

tesouras; tesouras eléctricas; tesouras motorizadas; tesouras de relva; pistolas de calor; cha-

ve de porcas; cortadores, máquinas de polimento de pavimento; polidores; guias; chaves de 

impacto; guias de impacto; cortadores de tubos; cortadores de tubos de cobre; pistolas de 

calafetar motorizadas; chaves de roquete; cortadores de cabo; máquinas abrasivas; escovas 

de ar; aplicações para tratamento do chão; máquinas de lavar carpetes, pavimentos e pare-

des; aparelhos de limpeza do chão; máquinas de limpeza de chão descoberto; máquinas de 

limpeza por aspiração; máquinas de aspiração de ar; aparelhos eléctricos para a limpeza e 

tratamento de todo o tipo de superfícies, incluindo, carpetes, estofos e interiores de auto-

móveis; aspiradores; aspiradores de mão; aspiradores de loja; aspiradores de limpeza a seco 

e húmida; aspiradores de carro secos e húmidos; aspiradores com filtragem de água; aspira-

dores pequenos e leves; aspiradores sem saco; aspiradores de janela; aparelhos exaustores 

de poeira; extractores de poeira; acessórios de aspiradores para disseminar perfumes e de-

sinfectantes; máquinas de lavar carpetes; extractores de carpetes; limpadores de chão rígi-

do eléctricos; enxaguadores de chão rígido eléctricos; limpadores de carpete, lavadores de 

carpetes e estofos; máquinas para varrer; vassouras eléctricas; limpadores a vapor eléctri-

cos; aparelhos de limpeza eléctricos que utilizam vapor; máquinas e aparelhos de limpeza a 

vapor; máquinas de ejectar vapor; esfregões de vapor eléctricos; máquinas de esfregar o 

chão rígido; vassouras; espalhadores; lavadores de pressão; compressores (máquinas); gera-

dores; geradores  eléctricos; pontas para ferramentas eléctricas e máquinas; pontas para 

chaves de fendas; lâminas de serra (partes de máquinas); lâminas de serra vertical; lâminas 

alternativas; lâminas de cortador de relva; lâminas de aparador; lâminas de cortador de ra-

mos; lâminas trituradora; guinchos; dispositivos de elevação e de içar; guinchos de corrente 

e de corda movidos a electricidade; carrinhos suspensos para mover  os guinchos; pulveri-

zadores; pulverizadores de pressão; pistolas (para máquinas de limpeza); corrente operada 

manualmente e guinchos de alavanca e carrinhos suspensos para mover os guinchos; má-

quinas-ferramentas multifunções; lâminas, acessórios e abrasivos; sacos adaptados para 

transportar ferramentas eléctricas de furar e apertar; cortadores (máquinas); aparadores 

para relvados;  cortadores de ramos; cortadores de sebes; aparadores; aparadores de linha; 

linhas de aparador; carretéis para aparadores de linha; aparadores de cordas; aparadores 

de sebes; nebulizadores; ventiladores; aeradores; isolantes; sopradores de vácuo; ; soprado-

res de folhas para retirar folhas e resíduos de plantas (máquinas); soprador de folhas para 

retirar folhas e resíduos de plantas (máquinas) com lâminas para cortar resíduos (folhas) 

que são aspirados; lançadores de neve; limpa-neves; aplicadores de colmo; cortadores de 

relva; trituradores; sachadores; cultivadores; arados; podadores; máquina para remates de 

arbustos, podadores compridos; cortadores de toros; lâmpadas de cartucho; linhas de com-

bustível; guias para aparadores; botões de impacto; motores e mecanismos (excepto veícu-

los); arrancadores; arrancadores para motores e mecanismos; máquinas de lavar; pequenos 

aparelhos de cozinha incluindo moedor eléctrico, moinho de sal e pimenta eléctrico, má-

quina eléctrica de fazer manteiga de amendoim, raladores de queijo eléctricos, misturado-

res de salada eléctricos, moedores e moinhos de café, espremedores de sumo, fazedores de 

smoothies e bebidas, processadores e misturadores de alimentos, espremedores de frutos, 

aparelhos de fazer iogurtes e gelados; máquinas e equipamentos eléctricos para a casa e a 

cozinha; ferramentas e utensílios de cozinha; misturadora; processadores de alimentos 

eléctricos; liquidificadores e misturadores eléctricos; liquidificadores e misturadores eléc-

tricos para alimentos; liquidificadores e misturadores eléctricos portáteis; cortadores de 

alimentos eléctricos; cortadores de carne e legumes (máquinas); abre-latas eléctricos; apa-

relhos de fazer sumo eléctricos; máquinas de preparar bebidas, electromecânicas; máqui-
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nas para preparar bebidas (eléctricas, cozinha); moedores, misturadores e moinhos de café; 

máquinas de moer café e café expresso e café combinadas; máquinas para usar a fazer gela-

do (industrial); facas eléctricas; facas de trinchar eléctricas; condensadores do ar;  conden-

sadores (vapor) (peças de máquinas); máquinas de lavas louça; máquinas de engomar; fer-

ros geradores valor eléctricos; máquinas e máquinas-ferramentas; componentes de trans-

missão e acoplamento de máquinas (excepto para veículos terrestres); apetrechos agrícolas 

não operados manualmente; máquinas de limpar, polir e encerar; bombas; bombas pneu-

máticas; bombas rotativas; bombas de vácuo; bombas centrifugadoras; infladores; deflato-

res; ventoinhas; cintas para maquinaria e ferramentas eléctricas; filtros, escovas e lâminas 

para máquinas; filtros de cortadores de relva; suportes de máquinas (peças de máquinas); 

aspersores;  velas de ignição; tomadas e adaptadores; chaves de porcas magnéticas; mós; 

cremalheiras de moagem; controladores de soldagem; cremalheiras de polimento; mós, 

abridores e fechos eléctricos de portas; abridores de porta de garagem; batedeiras eléctri-

cas de gelado; batedeiras; agitadores eléctricos; máquinas de afiar; máquinas de afiar facas; 

máquinas de compactação de lixo; moinhos de pimenta eléctricos; escovas de limpeza; 

acessórios de escovas; escovas eléctricas; escovas articuladas; ferramentas para limpar o 

pó; agulhetas; agulhetas de fenda; bocais para carpetes; bocais para pavimento rígido; agu-

lhetas e mangueiras para aspiradores e máquinas de lavar; mangueiras; sacos de aspirador; 

sacos de papel descartáveis para limpadores eléctricos; sacos de soprador de vácuo; sacos 

de soprador de vácuo para roupa; sacos para cortador de relva (peças de máquinas); filtros; 

filtros para limpadores a vácuo; motocultivadores; filtros de tanque; cintos para máquinas; 

rolos de bater; contentores de pó para aspiradores; macacos (máquinas); macacos acciona-

dos a electricidade; macacos eléctricos e hidráulicos; peças e acessórios para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

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

excluiu-se «frigideiras eléctricas, fogão eléctrico de cozedura lenta, máquinas de café ex-

presso, recipientes de iogurte eléctricos com armazenamento, defumadores eléctricos, de-

sidratador de alimentos eléctrico, torradeiras, contentores de água, misturadores manuais, 

fritadeiras, torradeiras de sandwich e Panini, fazedores de pipocas, aparelho de fazer waffles, 

aparelho de fazer queques, aparelho de fazer donuts, aparelho de fazer quesadillas», por 

pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/082350

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/15

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Floor Care Technology Limited

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Baterias; carregadores de bateria; carregadores de bateria montados na parede; carrega-

dores de bateria portáteis; carregadores de bateria para veículo; adaptadores de bateria; 

carregadores eléctricos e baterias para aspiradores, varredores de carpetes, lavadores de 

pressão e compressores; rádios; instrumentos e dispositivos de medição e teste electróni-

cos e ferramentas de teste electrónicas; multímetros digitais; medidores de temperatura; 
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termómetros; termovisores; câmaras; câmaras de segurança; câmaras de internet; câmara 

térmica; ecrãs de inspecção rotativos; câmaras de inspecção digitais; braçadeiras e garfos 

de medição da tensão; braçadeiras e garfos de medição da corrente; medidores de corrente; 

medidores de tensão; detectores de tensão; e as peças estruturais e acessórios estruturais 

dos mesmos; instrumentos de detecção não destinados a uso médico; instrumentos de var-

rimento não destinados a uso médico; detectores de metais e parafusos na madeira; detec-

tores de metais para fins industriais ou comerciais; aparelhos para detectar tubos e fios em 

paredes;  conversores de medições; aparelhos para medir distâncias; câmara multimédia; 

câmara de inspecção; e as peças estruturais e acessórios estruturais dos mesmos incluindo 

cabos de extensão, cabos de substituição, gancho, espelhos e imãs; níveis; níveis a laser, 

fitas métricas; fitas métricas ultra-sónicas; níveis de carpinteiro; lasers de prumo acciona-

dos a bateria; níveis rotativos motorizados; níveis de caixa; níveis de alvenaria; níveis de 

viga em «i»; níveis de torpedo e níveis utilitários; fitas métricas; réguas (instrumentos de 

medição); réguas rectas; réguas de dobra; roupas, luvas, calçado e aquecedores das mãos 

aquecidos electricamente; almofada de aquecimento (almofadas); casacos e casacos com 

capuz aquecidos; roupa, calçado, chapéus, capacetes, luvas, auscultadores, aquecedores de 

orelhas, cintos, correias, óculos de protecção, óculos, todos com fins de protecção; óculos 

de sol com filtro UV; óculos e óculos de sol; estojos de óculos; óculos de protecção; óculos 

de segurança e outras protecções para os olhos; pistolas de temperatura a laser; bombas 

de incêndio; cabos de arranque para motores; mangueiras de incêndio; agulhetas de man-

gueira de incêndio; luzes intermitentes (sinais luminosos); alarmes e alarmes de incêndio; 

aparelhos extintores de incêndio; sensores de parafusos; auscultadores; alarme de detec-

ção; caixa de bloqueio de chave digital; temporizadores; estações meteorológicas de bateria 

compostas por sensores eléctricos que medem a temperatura do ar, a humidade, a direcção 

do vento e a precipitação; pluviómetros; alto-falantes de áudio; copos para medir; colheres 

para medir; garrafas para medir; artigos de vidro para medir; escalas; aparelhos e instru-

mentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pe-

sar, medir, sinalizar, verificar (supervisão), salva-vidas e de ensinar; aparelhos e instrumen-

tos para conduzir, distribuir, transformar, acumular, regular ou controlar a electricidade; 

aparelho para o registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; cintas para todos 

os bens referidos; filtros para os bens da Classe 9; perneiras de protecção; cabos de exten-

são; sondas de temperatura eléctricas; adaptadores de USB (Universal Serial Bus); stick de 

memória; marcadores a laser; gerador de arrefecimento corporal; gerador de arrefecimento 

corporal nomeadamente coletes, toalhas, fitas da cabeça e bonés que reduzem a temperatu-

ra do corpo; gerador de arrefecimento para animais domésticos; coletes para animais que 

reduzem a temperatura corporal; MP3; aparelhos de controlo remoto; peças e acessórios 

dos mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082351

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/15

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Floor Care Technology Limited

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

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Lanternas; luzes; lâmpadas, tochas; tochas eléctricas; luzes de paisagem, pós-luzes, luzes 

de degrau, lanternas, candeeiros embutidos, candeeiros suspensos, focos, luzes de seguran-

ça, holofotes, holofotes de detector de movimento, luz de descarga de elevada intensidade 

(HID), luz fluorescente, lustres, candeeiros, candeeiros semi-embutidos para iluminação, 

luz de barra de banho (casa de banho) bar, luminárias fluorescentes, iluminação embutida, 

iluminação de calha, iluminação sob armário, candeeiros de mesa portáteis, candeeiros de 

chão, ventoinhas de tecto com iluminação, ventoinhas de tecto sem iluminação, holofotes 

LED, luzes intermitentes LED, luzes utilitárias LED, lâmpadas, invólucros de lâmpadas, 

chaminés de lâmpadas, vidros de lâmpadas, globos de lâmpadas, mantos de lâmpadas, re-

flectores de lâmpadas, abajures, lâmpadas para sinais de mudança de direcção de automó-

veis, difusores de luz, luzes para árvores de Natal; aquecedores de mãos aquecidos electri-

camente; almofada de aquecimento (almofadas); torradeiras; fornos; fogões; aparelhos para 

confeccionar alimentos; panelas para confeccionar arroz; fogões eléctricos e electrónicos; 

fogões a lenha; panelas de pressão eléctricas; forno microondas; aparelhos e acessórios 

de barbecue; utensílios de cozinhar eléctricos; congeladores; frigoríficos; acendalhas para 

barbecue; grelhas de barbecue; acessórios de grelhar;  assadores, grelhas de grill, grelhas 

de costela, grelhas de kebab, grelhas, chaleiras, defumadores, woks eléctricas, cestos de 

grelhar, coberturas grelha, grelhas de grade, instrumentos de colocar e retirar grelhados, 

armazenamento de grelha, pedras de grelhar, luzes de grelhar, ventoinhas de grelhar; refri-

gerador; refrigeradores evaporadores portáteis; geradores de propano; lareiras ao ar livre e 

fogueiras ao ar livre; chaminés de carvão (com ventoinhas); chaminés de carvão (sem ven-

toinhas), estações de trabalho de grelhar; ventoinhas; geradores de acetileno; aparelhos e 

instalações para iluminação, aquecimento, cozinhar, refrigerar, ventilar, gerar valor, secar, 

fornecimento de água e fins sanitários; aparelhos de ionização para o tratamento do ar; 

ares condicionados; aparelhos e instalações de ar condicionado; desumidificadores do ar; 

aparelhos de filtragem do ar; aparelhos de filtragem da água; aparelhos e máquinas purifi-

cadores do ar; purificadores do ar; instalações e máquinas de purificação do ar; aparelhos 

para abrandamento da água; aparelhos de esterilização; esterilizadores do ar; aparelhos 

desodorizantes do ar; exaustores; exaustores para cozinhas; aparelhos eléctricos para fazer 

bebidas; máquinas e equipamentos eléctricos para a casa e a cozinha incluindo mistura-

doras, frigideiras eléctricas, fogão eléctrico de cozedura lenta, moedor eléctrico, moinho 

de sal e pimenta eléctrico, máquina eléctrica de fazer manteiga de amendoim, máquinas 

de café expresso, raladores de queijo eléctricos, recipientes de iogurte eléctricos com ar-

mazenamento, misturadores de salada eléctricos, defumadores eléctricos, desidratador 

de alimentos eléctrico, torradeiras, moedores e moinhos de café, espremedores de sumo, 

fazedores de smoothies e bebidas, contentores de água, processadores e misturadores de 

alimentos, espremedores de frutos, aparelhos de fazer iogurtes e gelados, fritadeiras, tor-

radeiras de sandwich e Panini, fazedores de pipocas, aparelho de fazer waffles, aparelho de 

fazer queques, aparelho de fazer donuts, aparelho de fazer quesadillas; vaporizadores eléc-

tricos para cozinhar; fornos de vapor (aparelhos de cozinhar); máquinas de café eléctricas; 

filtros de café eléctricos; máquinas de torrefacção de café; cafeteiras eléctricas; máquinas 

de fazer pão; chaleiras eléctricas; torradores eléctricos; refrigeradores de vinho; fogões 

eléctricos; secadores de cabelo (secadores); ferros de encaracolar; ferros de vapor; secado-

res de lavandaria, eléctricos; condensadores de gás; cintas para todos os bens referidos; fil-

tros para os bens da Classe 11; pratos quentes; queimadores; prensa de sandwich; sistemas 

de nebulização; sistemas de nebulização de cordão; sistemas de nebulização baseados em 

mangueira; sistemas de nebulização baseados em mangueira, nomeadamente, sistemas de 

nebulização compostos por um tubo flexível ou estacionário, bocal de nebulização e conec-
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tor da mangueira, sistemas de nebulização compostos por um tubo flexível ou estacionário, 

bocal de nebulização e conector da mangueira e contendo ainda braçadeiras; sistemas de 

nebulização portáteis, nomeadamente, nebulizadores com tampa superior; sistemas de 

nebulizadores pessoais, nomeadamente, nebulizadores de bomba pessoais, nebulizadores 

pessoais accionados a bateria, nebulizadores com garrafa de água no topo; ventiladores de 

nebulização, ventiladores de nebulização accionados a bateria, ventiladores de nebuliza-

ção sem lâmina, ventiladores de nebulização a seco; varinhas e grampos de nebulização; 

máquinas de fazer gelados (não industrial); esterilizadores de pratos; geradores de vapor; 

acessórios de grelhador/defumador, grelhadores, defumadores, incluindo um dispositivo 

extra que inclui ventilador de conexão eléctrico que poderá ser adaptado a qualquer apare-

lho de cozinhar ao ar livre, para fornecer tecnologia de convecção de ar forçado para criar 

um ambiente cada vez mais quente; peças e acessórios dos mesmos.

[540] 商標 Marca : 

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

excluiu-se «misturadores manuais», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/082352

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/15

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Floor Care Technology Limited

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Instrumentos de limpeza, operados manualmente; esfregões; varredores; varredores de 

carpete; escovas; escovas eléctricas; materiais para fazer escovas; almofadas de esfregões 

para limpeza; almofadas de limpeza; esfregões; aparelhos e máquinas de polir, para fins 

domésticos, não eléctricos; aparelhos para polimento de cera, não eléctrico; recipientes 

para uso doméstico ou uso na cozinha; recipientes para guardar comida; recipientes para 

flores; utensílios de cozinha; utensílios para fins domésticos; chaleiras não eléctricas; mis-

turadoras não eléctricas para fins domésticos; misturadores de alimentos não eléctricos; 

máquinas de fazer gelados não eléctricas; artigos para fins de limpeza (não eléctricos); fu-

nis; almofadas abrasivas para cozinha; esponjas abrasivas para esfregar a pele; dispensado-

res em embalagem aerossol, não destinados a fins médicos; autoclaves (panelas de pressão), 

não eléctricas; bacias (receptáculos); cestos, para uso doméstico; plantadores e cestos para 

flores; colheres de regar, para usar na cozinha; batedores (de carpetes) (não sendo máqui-

nas); batedores, não eléctricos; canecas de cerveja; bebidas (recipientes isolados do calor 

para -); descalçador de botas; árvores de bota e sapato (esticadores); garrafas de cabaça; sa-

ca-rolhas; abre-garrafas; garrafas; tigelas (bacias); caixas; caixas para doces; caixas de vi-

dro; caixas de metal, para dispensar toalhas de papel; cestos de pão (doméstico); caixas de 

pão; tábuas de cortar pão; vassouras; escovas para limpar tanques e contentores; escovas do 

calçado; baldes; camurça para limpeza; manteigueiras; coberturas de manteigueira; gan-

chos de botão; cabarets (tabuleiros); gaiolas; formas de bolos (formas); candelabros (casti-

çais); apagadores de velas; anéis de vela; castiçais; caixas de bombons; caldeirões; cerâmi-

cas para fins domésticos; camurça para limpeza; coberturas para queijeira; pauzinhos para 
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comer; peneiras (utensílios domésticos); limpeza (trapos (roupa) pata -); fechos para testos 

de panela; pano para lavar pisos; estendais (para secar); molas da roupa; panos para limpe-

za; baldes de carvão; base de copo, que não seja de papel e sem ser da mesa; agitadores de 

cocktail; filtros de café, não eléctricos; moinhos de café, manuais; coadores de café, não 

eléctrico; serviços de café; cafeteira; malas térmicas (portáteis), não eléctricas; estojos de 

pente; pentes; sacos decorativos de pasteleiro (sacos de pastelaria); formas de cozinhar 

(formas); cortadores de bolacha (biscoito); jarras de bolachas; panelas; espetos de cozinhar, 

de metal; utensílios de cozinhar, não eléctricos; refrigeradores (portáteis); refrigeradores 

(baldes de gelo); saca-rolhas; estopa para limpeza; louça de barro; galheteiros para óleo e 

vinagre; galheteiros; bandejas para migalhas; cristal (artigos de vidro); copos de papel ou 

plástico; copos; tábuas de cortar para a cozinha; decantadores; fritadeiras, não eléctricas; 

garrafões; coberturas de pratos; pratos; escovas de lavar a louça; amoladores domésticos, 

não eléctricos; garrafas de bebida para viajantes; copos de beber; bebedouros, recipientes 

de beber; tabuleiros de secar para lavar; baldes do lixo; aparelhos de varredura, não eléc-

tricos; panos do pó (trapos); taças de ovo; vidro esmaltado; centros de mesa; escovas so-

brancelha; baldes feitos de tecidos; espanadores de penas; frascos; fio dental; vasos de flo-

res; coberturas de vasos de flores, sem  ser de papel; apanha-moscas (armadilhas ou mata-

-moscas); taças de fruta; prensas de fruta, não eléctricos, para fins domésticos; frigideiras; 

espanadores de móveis; latas de lixo; luvas de jardinagem; prensas de alho (utensílios de 

cozinha); vidro (recipientes); taças de vidro; ampolas de vidro (recipientes); tampas de vi-

dro; frascos de vidro (contentores); vidros para janelas de automóveis (produtos semiacaba-

dos); jarros de vidro (garrafões); rolhas de vidro; luvas para fins domésticos; cálices; ralado-

res (utensílios domésticos); forma redonda (utensílios para cozinhar); suportes da grelha; 

grelhas (utensílios para cozinhar); contentores isolados do calor; suportes para flores e 

plantas (arranjos florais); chifres (de beber); panelas quentes (não aquecidas electronica-

mente); baldes de gelo; moldes de cubos de gelo (moldes); baldes de gelo; terrenos no inte-

rior (cultivo de plantas); armadilhas de insectos; frascos isolantes; coberturas de tábuas de 

engomar (com a forma); tábuas de engomar; sacos isotérmicos; chaleiras, não eléctricas; 

descanso de faca para a mesa; escovas de lâmpada de vidro; armário de canto; conjuntos de 

licor; caixas de areia (tabuleiros) para animais domésticos; caixas de almoço; maquilhagem 

(aplicações para retirar -) (não eléctrico); suportes da carta do menu; recipientes externo; 

moinhos para uso doméstico, manual; misturadores, manual (agitadores de cocktail); má-

quinas misturadoras, não eléctricas, para uso doméstico; colheres de misturar (utensílios 

de cozinha); canecas; escovas das unhas; suportes de guardanapos; anéis de guardanapos; 

máquina de noodles (manual); galheteiros; baldes; pratos de papel; cortadores de pastela-

ria; moinhos de pimenta, manual; potes de pimenta; queimadores de perfume; pulverizado-

res de perfume; animais domésticos (caixas de areia (tabuleiros) para -); cestos de picnic 

(equipado -) (incluindo pratos); servidores de pizza; mealheiros, não de metal; pinos de me-

tal (cozinhar -); pipetas (provadores de vinho); jarros; luvas de polimento; couro de poli-

mento; materiais de polimento (para tornar brilhante) (excepto preparados, papel e pedra); 

tampas de panela; potes; cerâmica; compactos em pó; pufes de pó; garrafas de refrigeração; 

pinos de rolamento (domésticos); saladeiras; saleiros; agitadores de sal; caçarolas (barro); 

pires; colheres (de mesa); escovas de esfregar; serviços (de mesa); shakers; suportes de pin-

céis de barbear; pincéis de barbear; calçadeiras; peneiras (utensílios domésticos); letreiros 

de porcelana ou vidro; sifões para água gaseificada; caixas de sabão; dispensadores de sa-

bão; suportes de sabão; tigelas de sopa; espátulas (utensílios de cozinha); sondas de carne; 

pinças; pincéis de molho; pincéis de grelhar; estações de trabalho de grelhar portáteis; lu-

vas de grelhar; esteiras de grelhar; pinças, garfos de grelha e uma ferramenta de grelhar 

para usar em barbecues domésticos; garfo eléctrico com medidor de temperatura; conjun-

tos de especiarias; suportes de esponja; esponjas para uso doméstico; bicos; dispositivos de 
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aspersão; palha-de-aço para limpeza; panelas de guisado; coadores; açucareiros; seringas 

para regar flores e plantas; pratos; pratos de mesa; talheres (que não sejam facas, garfos e 

colheres); canecas de cerveja; escovas de alcatrão, cabo longo; colheres de tarte; bolas de 

chá; colheres de chá; infusores de chá; serviços de chá; filtros de chá; bules; contentores ter-

micamente isolados para alimentos; escovas de casa de banho; caixas de casa de banho; su-

portes papel higiénico; esponjas de banho; utensílios de casa de banho; escovas dos dentes; 

escovas dos dentes, eléctricas e sónicas; escovas dos dentes vibratórias; escovas dos dentes 

recarregáveis; escovas dos dentes de bateria; paliteiros; palitos; latas de lixo; tabuleiros 

para fins domésticos; trempes (utensílios de mesa); prensa de calças; urnas; garrafas de vá-

cuo; maletas (equipadas); copos; pratos vegetais; copos de metal para fazer gelados e bebi-

das geladas; ferros de waffle, não eléctricos; placas de lavagem; banheiras; regadores; dis-

positivos de aspersão; batedeiras, não eléctricas, para uso doméstico; provadores de vinho 

(sifões); pano de lá para limpeza; jarros; aquários de interior; indoor terrários (viveiros); 

tanques (aquários de interior); lã de aço; vidro não trabalhado ou semitrabalhado (excepto 

vidro usado em construção); artigos de vidro, porcelana e barro não incluídos noutras Clas-

ses; pentes de piolhos eléctricos; pentes para o  cabelo; pentes e esponjas; utensílios e con-

tentores para a casa ou as crianças (excepto pincéis de pintar); materiais de fazer escovas; 

peças e acessórios dos mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082353

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/15

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Floor Care Technology Limited

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Ferramentas eléctricas; ferramentas de ar; ferramentas pneumáticas; ferramentas eléctricas 

de perfuração; ferramentas com motor; ferramentas eléctricas e electropneumáticas; ferra-

mentas eléctricas para nivelar e introduzir em cortes, remover reboco e partir cimento-co-

la, lixar e raspar; ferramentas eléctricas e electropneumáticas sob a forma de ferramentas 

rotativas e pneumáticas, ferramentas manuais, broca rotativa, brocas de impacto, martelos 

rotativo, martelos de impacto, martelos demolidores, serras circulares, de contornar, esme-

ril de disco, esmeril de cinta, esmeril orbital, lâminas, chaves de fenda, ferramentas de cor-

te, tesouras, moedores, moedores de bancada, pistolas de ar quente, máquinas de sucção e 

ventilador industrial; cabeças motrizes equipadas com motor e ferramentas acessórias para 

utilizar em conjunto, incluindo serras de vaivém, guias de impacto de ângulo direito, corta-

dores, lixadeiras, serras alternativas, tesouras, chaves de fenda, brocas/guias de ângulo di-

reito, roquetes, martelos, aparadores de linha, aparadores de cordas, cortadores de ramos, 

sachadores, cultivadores, sopradores de ar, aparadores, lança neve, corta-sebes, podadores, 

motosserras, vassouras, pulverizadores, lavadoras de pressão, aplicadores de colmo, areja-

dores e espalhadores; ferramentas de jardim de relvado ao ar livre; sistemas de ferramentas 

eléctricas multiusos compostas por elementos de trabalho intermutáveis, incluindo lâminas 

de corte para ferramentas eléctricas, lâminas de serra eléctricas, folhas de lixar para lixa-
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deiras eléctricas, chaves motorizada e de impacto e adaptadores para as mesmas vendidas 

como uma unidade; aparelho de andar atrás ou equitação usado com uma linha para cortar 

relva; ferramentas manuais de eixo eléctrico expansíveis e acessórios intermutáveis incluin-

do podadores compridos, podadores, tesouras, pás, ancinhos, serras e enxadas; furadores; 

parafusadores; chaves de fendas eléctricas; martelos eléctricos; martelos de desbastar; mar-

telos de partir; martelos rotativos; brocas de martelo rotativo; broca de martelo; guia/bro-

cas eléctricas; brocas; guia de broca; brocas de impacto; brocas compactas; furadores sem 

fios; brocas de ângulo; ferramentas rotativas; ferramentas oscilantes; ferramentas de expan-

são; ferramentas de fabrico e construção e equipamento sob a forma de misturadores de 

betão; pistolas de graxa eléctricas; pistolas de colar eléctricas; serras eléctricas; serras de 

cortar metal eléctricas; prensas de furar; prensas de furar magnéticas; máquinas de desca-

roçar; lixadeiras; lixadeiras de cinta; trituradores; esmeris eléctricos e pneumáticos; esme-

ris de ângulo; serras eléctricas e motorizadas; motosserras; correntes de motosserras; bar-

ras de motosserra; limas de motosserra; serras circulares de precisão; serras circulares; ser-

ras de esquadria; serras alternativas; serra de vaivém; serras de mesa; serras de puxar ra-

diais; serras de rolagem; serras de fita; tornos de madeira; serras circulares de bancada; tu-

pias; máquinas estacionárias para trabalhar madeira ou ferramentas de bancada; chaves in-

glesas; punções para extracção; máquinas de pregar eléctricas e pneumáticas; máquinas de 

pregar de palma; serras de lagarta; mini serras; ferramentas de corte; máquinas de corte; 

tesouras; tesouras eléctricas; tesouras motorizadas; tesouras de relva; pistolas de calor; cha-

ve de porcas; cortadores, máquinas de polimento de pavimento; polidores; guias; chaves de 

impacto; guias de impacto; cortadores de tubos; cortadores de tubos de cobre; pistolas de 

calafetar motorizadas; chaves de roquete; cortadores de cabo; máquinas abrasivas; escovas 

de ar; aplicações para tratamento do chão; máquinas de lavar carpetes, pavimentos e pare-

des; aparelhos de limpeza do chão; máquinas de limpeza de chão descoberto; máquinas de 

limpeza por aspiração; máquinas de aspiração de ar; aparelhos eléctricos para a limpeza e 

tratamento de todo o tipo de superfícies, incluindo, carpetes, estofos e interiores de auto-

móveis; aspiradores; aspiradores de mão; aspiradores de loja; aspiradores de limpeza a seco 

e húmida; aspiradores de carro secos e húmidos; aspiradores com filtragem de água; aspira-

dores pequenos e leves; aspiradores sem saco; aspiradores de janela; aparelhos exaustores 

de poeira; extractores de poeira; acessórios de aspiradores para disseminar perfumes e de-

sinfectantes; máquinas de lavar carpetes; extractores de carpetes; limpadores de chão rígi-

do eléctricos; enxaguadores de chão rígido eléctricos; limpadores de carpete, lavadores de 

carpetes e estofos; máquinas para varrer; vassouras eléctricas; limpadores a vapor eléctri-

cos; aparelhos de limpeza eléctricos que utilizam vapor; máquinas e aparelhos de limpeza a 

vapor; máquinas de ejectar vapor; esfregões de vapor eléctricos; máquinas de esfregar o 

chão rígido; vassouras; espalhadores; lavadores de pressão; compressores (máquinas); gera-

dores; geradores  eléctricos; pontas para ferramentas eléctricas e máquinas; pontas para 

chaves de fendas; lâminas de serra (partes de máquinas); lâminas de serra vertical; lâminas 

alternativas; lâminas de cortador de relva; lâminas de aparador; lâminas de cortador de ra-

mos; lâminas trituradora; guinchos; dispositivos de elevação e de içar; guinchos de corrente 

e de corda movidos a electricidade; carrinhos suspensos para mover  os guinchos; pulveri-

zadores; pulverizadores de pressão; pistolas (para máquinas de limpeza); corrente operada 

manualmente e guinchos de alavanca e carrinhos suspensos para mover os guinchos; má-

quinas-ferramentas multifunções; lâminas, acessórios e abrasivos; sacos adaptados para 

transportar ferramentas eléctricas de furar e apertar; cortadores (máquinas); aparadores 

para relvados;  cortadores de ramos; cortadores de sebes; aparadores; aparadores de linha; 

linhas de aparador; carretéis para aparadores de linha; aparadores de cordas; aparadores 

de sebes; nebulizadores; ventiladores; aeradores; isolantes; sopradores de vácuo; ; soprado-

res de folhas para retirar folhas e resíduos de plantas (máquinas); soprador de folhas para 
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retirar folhas e resíduos de plantas (máquinas) com lâminas para cortar resíduos (folhas) 

que são aspirados; lançadores de neve; limpa-neves; aplicadores de colmo; cortadores de 

relva; trituradores; sachadores; cultivadores; arados; podadores; máquina para remates de 

arbustos, podadores compridos; cortadores de toros; lâmpadas de cartucho; linhas de com-

bustível; guias para aparadores; botões de impacto; motores e mecanismos (excepto veícu-

los); arrancadores; arrancadores para motores e mecanismos; máquinas de lavar; pequenos 

aparelhos de cozinha incluindo moedor eléctrico, moinho de sal e pimenta eléctrico, má-

quina eléctrica de fazer manteiga de amendoim, raladores de queijo eléctricos, misturado-

res de salada eléctricos, moedores e moinhos de café, espremedores de sumo, fazedores de 

smoothies e bebidas, processadores e misturadores de alimentos, espremedores de frutos, 

aparelhos de fazer iogurtes e gelados; máquinas e equipamentos eléctricos para a casa e a 

cozinha; ferramentas e utensílios de cozinha; misturadora; processadores de alimentos 

eléctricos; liquidificadores e misturadores eléctricos; liquidificadores e misturadores eléc-

tricos para alimentos; liquidificadores e misturadores eléctricos portáteis; cortadores de 

alimentos eléctricos; cortadores de carne e legumes (máquinas); abre-latas eléctricos; apa-

relhos de fazer sumo eléctricos; máquinas de preparar bebidas, electromecânicas; máqui-

nas para preparar bebidas (eléctricas, cozinha); moedores, misturadores e moinhos de café; 

máquinas de moer café e café expresso e café combinadas; máquinas para usar a fazer gela-

do (industrial); facas eléctricas; facas de trinchar eléctricas; condensadores do ar;  conden-

sadores (vapor) (peças de máquinas); máquinas de lavas louça; máquinas de engomar; fer-

ros geradores valor eléctricos; máquinas e máquinas-ferramentas; componentes de trans-

missão e acoplamento de máquinas (excepto para veículos terrestres); apetrechos agrícolas 

não operados manualmente; máquinas de limpar, polir e encerar; bombas; bombas pneu-

máticas; bombas rotativas; bombas de vácuo; bombas centrifugadoras; infladores; deflato-

res; ventoinhas; cintas para maquinaria e ferramentas eléctricas; filtros, escovas e lâminas 

para máquinas; filtros de cortadores de relva; suportes de máquinas (peças de máquinas); 

aspersores;  velas de ignição; tomadas e adaptadores; chaves de porcas magnéticas; mós; 

cremalheiras de moagem; controladores de soldagem; cremalheiras de polimento; mós, 

abridores e fechos eléctricos de portas; abridores de porta de garagem; batedeiras eléctri-

cas de gelado; batedeiras; agitadores eléctricos; máquinas de afiar; máquinas de afiar facas; 

máquinas de compactação de lixo; moinhos de pimenta eléctricos; escovas de limpeza; 

acessórios de escovas; escovas eléctricas; escovas articuladas; ferramentas para limpar o 

pó; agulhetas; agulhetas de fenda; bocais para carpetes; bocais para pavimento rígido; agu-

lhetas e mangueiras para aspiradores e máquinas de lavar; mangueiras; sacos de aspirador; 

sacos de papel descartáveis para limpadores eléctricos; sacos de soprador de vácuo; sacos 

de soprador de vácuo para roupa; sacos para cortador de relva (peças de máquinas); filtros; 

filtros para limpadores a vácuo; motocultivadores; filtros de tanque; cintos para máquinas; 

rolos de bater; contentores de pó para aspiradores; macacos (máquinas); macacos acciona-

dos a electricidade; macacos eléctricos e hidráulicos; peças e acessórios para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

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

excluiu-se «frigideiras eléctricas, fogão eléctrico de cozedura lenta, máquinas de café ex-

presso, recipientes de iogurte eléctricos com armazenamento, defumadores eléctricos, de-

sidratador de alimentos eléctrico, torradeiras, contentores de água, misturadores manuais, 
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fritadeiras, torradeiras de sandwich e Panini, fazedores de pipocas, aparelho de fazer waffles, 

aparelho de fazer queques, aparelho de fazer donuts, aparelho de fazer quesadillas», por 

pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/082354

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/15

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Floor Care Technology Limited

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Baterias; carregadores de bateria; carregadores de bateria montados na parede; carrega-

dores de bateria portáteis; carregadores de bateria para veículo; adaptadores de bateria; 

carregadores eléctricos e baterias para aspiradores, varredores de carpetes, lavadores de 

pressão e compressores; rádios; instrumentos e dispositivos de medição e teste electróni-

cos e ferramentas de teste electrónicas; multímetros digitais; medidores de temperatura; 

termómetros; termovisores; câmaras; câmaras de segurança; câmaras de internet; câmara 

térmica; ecrãs de inspecção rotativos; câmaras de inspecção digitais; braçadeiras e garfos 

de medição da tensão; braçadeiras e garfos de medição da corrente; medidores de corrente; 

medidores de tensão; detectores de tensão; e as peças estruturais e acessórios estruturais 

dos mesmos; instrumentos de detecção não destinados a uso médico; instrumentos de var-

rimento não destinados a uso médico; detectores de metais e parafusos na madeira; detec-

tores de metais para fins industriais ou comerciais; aparelhos para detectar tubos e fios em 

paredes;  conversores de medições; aparelhos para medir distâncias; câmara multimédia; 

câmara de inspecção; e as peças estruturais e acessórios estruturais dos mesmos incluindo 

cabos de extensão, cabos de substituição, gancho, espelhos e imãs; níveis; níveis a laser, 

fitas métricas; fitas métricas ultra-sónicas; níveis de carpinteiro; lasers de prumo acciona-

dos a bateria; níveis rotativos motorizados; níveis de caixa; níveis de alvenaria; níveis de 

viga em «i»; níveis de torpedo e níveis utilitários; fitas métricas; réguas (instrumentos de 

medição); réguas rectas; réguas de dobra; roupas, luvas, calçado e aquecedores das mãos 

aquecidos electricamente; almofada de aquecimento (almofadas); casacos e casacos com 

capuz aquecidos; roupa, calçado, chapéus, capacetes, luvas, auscultadores, aquecedores de 

orelhas, cintos, correias, óculos de protecção, óculos, todos com fins de protecção; óculos 

de sol com filtro UV; óculos e óculos de sol; estojos de óculos; óculos de protecção; óculos 

de segurança e outras protecções para os olhos; pistolas de temperatura a laser; bombas 

de incêndio; cabos de arranque para motores; mangueiras de incêndio; agulhetas de man-

gueira de incêndio; luzes intermitentes (sinais luminosos); alarmes e alarmes de incêndio; 

aparelhos extintores de incêndio; sensores de parafusos; auscultadores; alarme de detec-

ção; caixa de bloqueio de chave digital; temporizadores; estações meteorológicas de bateria 

compostas por sensores eléctricos que medem a temperatura do ar, a humidade, a direcção 

do vento e a precipitação; pluviómetros; alto-falantes de áudio; copos para medir; colheres 

para medir; garrafas para medir; artigos de vidro para medir; escalas; aparelhos e instru-

mentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pe-

sar, medir, sinalizar, verificar (supervisão), salva-vidas e de ensinar; aparelhos e instrumen-

tos para conduzir, distribuir, transformar, acumular, regular ou controlar a electricidade; 

aparelho para o registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; cintas para todos 

os bens referidos; filtros para os bens da Classe 9; perneiras de protecção; cabos de exten-

são; sondas de temperatura eléctricas; adaptadores de USB (Universal Serial Bus); stick de 

memória; marcadores a laser; gerador de arrefecimento corporal; gerador de arrefecimento 
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corporal nomeadamente coletes, toalhas, fitas da cabeça e bonés que reduzem a temperatu-

ra do corpo; gerador de arrefecimento para animais domésticos; coletes para animais que 

reduzem a temperatura corporal; MP3; aparelhos de controlo remoto; peças e acessórios 

dos mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082355

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/15

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Floor Care Technology Limited

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Lanternas; luzes; lâmpadas, tochas; tochas eléctricas; luzes de paisagem, pós-luzes, luzes 

de degrau, lanternas, candeeiros embutidos, candeeiros suspensos, focos, luzes de seguran-

ça, holofotes, holofotes de detector de movimento, luz de descarga de elevada intensidade 

(HID), luz fluorescente, lustres, candeeiros, candeeiros semi-embutidos para iluminação, 

luz de barra de banho (casa de banho) bar, luminárias fluorescentes, iluminação embutida, 

iluminação de calha, iluminação sob armário, candeeiros de mesa portáteis, candeeiros de 

chão, ventoinhas de tecto com iluminação, ventoinhas de tecto sem iluminação, holofotes 

LED, luzes intermitentes LED, luzes utilitárias LED, lâmpadas, invólucros de lâmpadas, 

chaminés de lâmpadas, vidros de lâmpadas, globos de lâmpadas, mantos de lâmpadas, re-

flectores de lâmpadas, abajures, lâmpadas para sinais de mudança de direcção de automó-

veis, difusores de luz, luzes para árvores de Natal; aquecedores de mãos aquecidos electri-

camente; almofada de aquecimento (almofadas); torradeiras; fornos; fogões; aparelhos para 

confeccionar alimentos; panelas para confeccionar arroz; fogões eléctricos e electrónicos; 

fogões a lenha; panelas de pressão eléctricas; forno microondas; aparelhos e acessórios 

de barbecue; utensílios de cozinhar eléctricos; congeladores; frigoríficos; acendalhas para 

barbecue; grelhas de barbecue; acessórios de grelhar;  assadores, grelhas de grill, grelhas 

de costela, grelhas de kebab, grelhas, chaleiras, defumadores, woks eléctricas, cestos de 

grelhar, coberturas grelha, grelhas de grade, instrumentos de colocar e retirar grelhados, 

armazenamento de grelha, pedras de grelhar, luzes de grelhar, ventoinhas de grelhar; refri-

gerador; refrigeradores evaporadores portáteis; geradores de propano; lareiras ao ar livre e 

fogueiras ao ar livre; chaminés de carvão (com ventoinhas); chaminés de carvão (sem ven-

toinhas), estações de trabalho de grelhar; ventoinhas; geradores de acetileno; aparelhos e 

instalações para iluminação, aquecimento, cozinhar, refrigerar, ventilar, gerar valor, secar, 

fornecimento de água e fins sanitários; aparelhos de ionização para o tratamento do ar; 

ares condicionados; aparelhos e instalações de ar condicionado; desumidificadores do ar; 

aparelhos de filtragem do ar; aparelhos de filtragem da água; aparelhos e máquinas purifi-

cadores do ar; purificadores do ar; instalações e máquinas de purificação do ar; aparelhos 

para abrandamento da água; aparelhos de esterilização; esterilizadores do ar; aparelhos 

desodorizantes do ar; exaustores; exaustores para cozinhas; aparelhos eléctricos para fazer 

bebidas; máquinas e equipamentos eléctricos para a casa e a cozinha incluindo mistura-
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doras, frigideiras eléctricas, fogão eléctrico de cozedura lenta, moedor eléctrico, moinho 

de sal e pimenta eléctrico, máquina eléctrica de fazer manteiga de amendoim, máquinas 

de café expresso, raladores de queijo eléctricos, recipientes de iogurte eléctricos com ar-

mazenamento, misturadores de salada eléctricos, defumadores eléctricos, desidratador 

de alimentos eléctrico, torradeiras, moedores e moinhos de café, espremedores de sumo, 

fazedores de smoothies e bebidas, contentores de água, processadores e misturadores de 

alimentos, espremedores de frutos, aparelhos de fazer iogurtes e gelados, fritadeiras, tor-

radeiras de sandwich e Panini, fazedores de pipocas, aparelho de fazer waffles, aparelho de 

fazer queques, aparelho de fazer donuts, aparelho de fazer quesadillas; vaporizadores eléc-

tricos para cozinhar; fornos de vapor (aparelhos de cozinhar); máquinas de café eléctricas; 

filtros de café eléctricos; máquinas de torrefacção de café; cafeteiras eléctricas; máquinas 

de fazer pão; chaleiras eléctricas; torradores eléctricos; refrigeradores de vinho; fogões 

eléctricos; secadores de cabelo (secadores); ferros de encaracolar; ferros de vapor; secado-

res de lavandaria, eléctricos; condensadores de gás; cintas para todos os bens referidos; fil-

tros para os bens da Classe 11; pratos quentes; queimadores; prensa de sandwich; sistemas 

de nebulização; sistemas de nebulização de cordão; sistemas de nebulização baseados em 

mangueira; sistemas de nebulização baseados em mangueira, nomeadamente, sistemas de 

nebulização compostos por um tubo flexível ou estacionário, bocal de nebulização e conec-

tor da mangueira, sistemas de nebulização compostos por um tubo flexível ou estacionário, 

bocal de nebulização e conector da mangueira e contendo ainda braçadeiras; sistemas de 

nebulização portáteis, nomeadamente, nebulizadores com tampa superior; sistemas de 

nebulizadores pessoais, nomeadamente, nebulizadores de bomba pessoais, nebulizadores 

pessoais accionados a bateria, nebulizadores com garrafa de água no topo; ventiladores de 

nebulização, ventiladores de nebulização accionados a bateria, ventiladores de nebuliza-

ção sem lâmina, ventiladores de nebulização a seco; varinhas e grampos de nebulização; 

máquinas de fazer gelados (não industrial); esterilizadores de pratos; geradores de vapor; 

acessórios de grelhador/defumador, grelhadores, defumadores, incluindo um dispositivo 

extra que inclui ventilador de conexão eléctrico que poderá ser adaptado a qualquer apare-

lho de cozinhar ao ar livre, para fornecer tecnologia de convecção de ar forçado para criar 

um ambiente cada vez mais quente; peças e acessórios dos mesmos.

[540] 商標 Marca : 

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

excluiu-se «misturadores manuais», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/082356

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/15

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Floor Care Technology Limited

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de limpeza; solução de limpeza; produto de lavagem; óleos para limpeza; produ-

tos de limpeza a seco; líquidos antiderrapantes para pavimentos; produtos de polimento; 
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produtos de abrilhantadores (polimento); cera de polimento; polimento para móveis e pa-

vimentos; cera do chão; soluções para raspar; detergente e lavador de carpetes e estofos; 

detergente multiusos para o chão; produtos para remoção de manchas com propriedades de 

remoção de odores; detergente para limpeza profunda; solução de sabão de óleo de madei-

ra; limpador de carpete de pulverização local; limpador de carpete de pulverização local 

com propriedades desodorizantes; detergente para tijolo e reboco; limpador de carpete 

de espuma local; limpador de carpete de espuma local com propriedades desodorizantes; 

produtos de lixívia e outras substâncias para uso de lavandaria; produtos abrasivos e para 

raspar; limpadores a vapor; limpadores de pavimentos rígidos; sabões; perfumaria, óleos 

essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; dentífricos; produtos para remover sujidade 

dos pavimentos, carpetes, estofos, tecidos, áreas de trabalho e paredes; produtos para re-

moção da cor; removedores de cera do chão (produtos de raspar); cera antiderrapante para 

pavimentos; branqueador; roupas impregnadas com detergente para limpeza; produtos de 

limpeza de carpetes; limpadores de carpetes com desodorizante.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082357

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/15

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Floor Care Technology Limited

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Lanternas; luzes; lâmpadas, tochas; tochas eléctricas; luzes de paisagem, pós-luzes, luzes 

de degrau, lanternas, candeeiros embutidos, candeeiros suspensos, focos, luzes de seguran-

ça, holofotes, holofotes de detector de movimento, luz de descarga de elevada intensidade 

(HID), luz fluorescente, lustres, candeeiros, candeeiros semi-embutidos para iluminação, 

luz de barra de banho (casa de banho) bar, luminárias fluorescentes, iluminação embutida, 

iluminação de calha, iluminação sob armário, candeeiros de mesa portáteis, candeeiros de 

chão, ventoinhas de tecto com iluminação, ventoinhas de tecto sem iluminação, holofotes 

LED, luzes intermitentes LED, luzes utilitárias LED, lâmpadas, invólucros de lâmpadas, 

chaminés de lâmpadas, vidros de lâmpadas, globos de lâmpadas, mantos de lâmpadas, re-

flectores de lâmpadas, abajures, lâmpadas para sinais de mudança de direcção de automó-

veis, difusores de luz, luzes para árvores de Natal; aquecedores de mãos aquecidos electri-

camente; almofada de aquecimento (almofadas); torradeiras; fornos; fogões; aparelhos para 

confeccionar alimentos; panelas para confeccionar arroz; fogões eléctricos e electrónicos; 

fogões a lenha; panelas de pressão eléctricas; forno microondas; aparelhos e acessórios 

de barbecue; utensílios de cozinhar eléctricos; congeladores; frigoríficos; acendalhas para 

barbecue; grelhas de barbecue; acessórios de grelhar;  assadores, grelhas de grill, grelhas 

de costela, grelhas de kebab, grelhas, chaleiras, defumadores, woks eléctricas, cestos de 

grelhar, coberturas grelha, grelhas de grade, instrumentos de colocar e retirar grelhados, 

armazenamento de grelha, pedras de grelhar, luzes de grelhar, ventoinhas de grelhar; refri-

gerador; refrigeradores evaporadores portáteis; geradores de propano; lareiras ao ar livre e 

fogueiras ao ar livre; chaminés de carvão (com ventoinhas); chaminés de carvão (sem ven-

toinhas), estações de trabalho de grelhar; ventoinhas; geradores de acetileno; aparelhos e 
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instalações para iluminação, aquecimento, cozinhar, refrigerar, ventilar, gerar valor, secar, 

fornecimento de água e fins sanitários; aparelhos de ionização para o tratamento do ar; 

ares condicionados; aparelhos e instalações de ar condicionado; desumidificadores do ar; 

aparelhos de filtragem do ar; aparelhos de filtragem da água; aparelhos e máquinas purifi-

cadores do ar; purificadores do ar; instalações e máquinas de purificação do ar; aparelhos 

para abrandamento da água; aparelhos de esterilização; esterilizadores do ar; aparelhos 

desodorizantes do ar; exaustores; exaustores para cozinhas; aparelhos eléctricos para fazer 

bebidas; máquinas e equipamentos eléctricos para a casa e a cozinha incluindo mistura-

doras, frigideiras eléctricas, fogão eléctrico de cozedura lenta, moedor eléctrico, moinho 

de sal e pimenta eléctrico, máquina eléctrica de fazer manteiga de amendoim, máquinas 

de café expresso, raladores de queijo eléctricos, recipientes de iogurte eléctricos com ar-

mazenamento, misturadores de salada eléctricos, defumadores eléctricos, desidratador 

de alimentos eléctrico, torradeiras, moedores e moinhos de café, espremedores de sumo, 

fazedores de smoothies e bebidas, contentores de água, processadores e misturadores de 

alimentos, espremedores de frutos, aparelhos de fazer iogurtes e gelados, fritadeiras, tor-

radeiras de sandwich e Panini, fazedores de pipocas, aparelho de fazer waffles, aparelho de 

fazer queques, aparelho de fazer donuts, aparelho de fazer quesadillas; vaporizadores eléc-

tricos para cozinhar; fornos de vapor (aparelhos de cozinhar); máquinas de café eléctricas; 

filtros de café eléctricos; máquinas de torrefacção de café; cafeteiras eléctricas; máquinas 

de fazer pão; chaleiras eléctricas; torradores eléctricos; refrigeradores de vinho; fogões 

eléctricos; secadores de cabelo (secadores); ferros de encaracolar; ferros de vapor; secado-

res de lavandaria, eléctricos; condensadores de gás; cintas para todos os bens referidos; fil-

tros para os bens da Classe 11; pratos quentes; queimadores; prensa de sandwich; sistemas 

de nebulização; sistemas de nebulização de cordão; sistemas de nebulização baseados em 

mangueira; sistemas de nebulização baseados em mangueira, nomeadamente, sistemas de 

nebulização compostos por um tubo flexível ou estacionário, bocal de nebulização e conec-

tor da mangueira, sistemas de nebulização compostos por um tubo flexível ou estacionário, 

bocal de nebulização e conector da mangueira e contendo ainda braçadeiras; sistemas de 

nebulização portáteis, nomeadamente, nebulizadores com tampa superior; sistemas de 

nebulizadores pessoais, nomeadamente, nebulizadores de bomba pessoais, nebulizadores 

pessoais accionados a bateria, nebulizadores com garrafa de água no topo; ventiladores de 

nebulização, ventiladores de nebulização accionados a bateria, ventiladores de nebuliza-

ção sem lâmina, ventiladores de nebulização a seco; varinhas e grampos de nebulização; 

máquinas de fazer gelados (não industrial); esterilizadores de pratos; geradores de vapor; 

acessórios de grelhador/defumador, grelhadores, defumadores, incluindo um dispositivo 

extra que inclui ventilador de conexão eléctrico que poderá ser adaptado a qualquer apare-

lho de cozinhar ao ar livre, para fornecer tecnologia de convecção de ar forçado para criar 

um ambiente cada vez mais quente; peças e acessórios dos mesmos.

[540] 商標 Marca : 

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

excluiu-se «misturadores manuais», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/082358

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/15

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Floor Care Technology Limited
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 地址 Endereço : P. O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de limpeza; solução de limpeza; produto de lavagem; óleos para limpeza; produ-

tos de limpeza a seco; líquidos antiderrapantes para pavimentos; produtos de polimento; 

produtos de abrilhantadores (polimento); cera de polimento; polimento para móveis e pa-

vimentos; cera do chão; soluções para raspar; detergente e lavador de carpetes e estofos; 

detergente multiusos para o chão; produtos para remoção de manchas com propriedades de 

remoção de odores; detergente para limpeza profunda; solução de sabão de óleo de madei-

ra; limpador de carpete de pulverização local; limpador de carpete de pulverização local 

com propriedades desodorizantes; detergente para tijolo e reboco; limpador de carpete 

de espuma local; limpador de carpete de espuma local com propriedades desodorizantes; 

produtos de lixívia e outras substâncias para uso de lavandaria; produtos abrasivos e para 

raspar; limpadores a vapor; limpadores de pavimentos rígidos; sabões; perfumaria, óleos 

essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; dentífricos; produtos para remover sujidade 

dos pavimentos, carpetes, estofos, tecidos, áreas de trabalho e paredes; produtos para re-

moção da cor; removedores de cera do chão (produtos de raspar); cera antiderrapante para 

pavimentos; branqueador; roupas impregnadas com detergente para limpeza; produtos de 

limpeza de carpetes; limpadores de carpetes com desodorizante.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082359

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/15

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Floor Care Technology Limited

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Lanternas; luzes; lâmpadas, tochas; tochas eléctricas; luzes de paisagem, pós-luzes, luzes 

de degrau, lanternas, candeeiros embutidos, candeeiros suspensos, focos, luzes de seguran-

ça, holofotes, holofotes de detector de movimento, luz de descarga de elevada intensidade 

(HID), luz fluorescente, lustres, candeeiros, candeeiros semi-embutidos para iluminação, 

luz de barra de banho (casa de banho) bar, luminárias fluorescentes, iluminação embutida, 

iluminação de calha, iluminação sob armário, candeeiros de mesa portáteis, candeeiros de 

chão, ventoinhas de tecto com iluminação, ventoinhas de tecto sem iluminação, holofotes 

LED, luzes intermitentes LED, luzes utilitárias LED, lâmpadas, invólucros de lâmpadas, 

chaminés de lâmpadas, vidros de lâmpadas, globos de lâmpadas, mantos de lâmpadas, re-

flectores de lâmpadas, abajures, lâmpadas para sinais de mudança de direcção de automó-

veis, difusores de luz, luzes para árvores de Natal; aquecedores de mãos aquecidos electri-

camente; almofada de aquecimento (almofadas); torradeiras; fornos; fogões; aparelhos para 

confeccionar alimentos; panelas para confeccionar arroz; fogões eléctricos e electrónicos; 

fogões a lenha; panelas de pressão eléctricas; forno microondas; aparelhos e acessórios 

de barbecue; utensílios de cozinhar eléctricos; congeladores; frigoríficos; acendalhas para 

barbecue; grelhas de barbecue; acessórios de grelhar;  assadores, grelhas de grill, grelhas 
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de costela, grelhas de kebab, grelhas, chaleiras, defumadores, woks eléctricas, cestos de 

grelhar, coberturas grelha, grelhas de grade, instrumentos de colocar e retirar grelhados, 

armazenamento de grelha, pedras de grelhar, luzes de grelhar, ventoinhas de grelhar; refri-

gerador; refrigeradores evaporadores portáteis; geradores de propano; lareiras ao ar livre e 

fogueiras ao ar livre; chaminés de carvão (com ventoinhas); chaminés de carvão (sem ven-

toinhas), estações de trabalho de grelhar; ventoinhas; geradores de acetileno; aparelhos e 

instalações para iluminação, aquecimento, cozinhar, refrigerar, ventilar, gerar valor, secar, 

fornecimento de água e fins sanitários; aparelhos de ionização para o tratamento do ar; 

ares condicionados; aparelhos e instalações de ar condicionado; desumidificadores do ar; 

aparelhos de filtragem do ar; aparelhos de filtragem da água; aparelhos e máquinas purifi-

cadores do ar; purificadores do ar; instalações e máquinas de purificação do ar; aparelhos 

para abrandamento da água; aparelhos de esterilização; esterilizadores do ar; aparelhos 

desodorizantes do ar; exaustores; exaustores para cozinhas; aparelhos eléctricos para fazer 

bebidas; máquinas e equipamentos eléctricos para a casa e a cozinha incluindo mistura-

doras, frigideiras eléctricas, fogão eléctrico de cozedura lenta, moedor eléctrico, moinho 

de sal e pimenta eléctrico, máquina eléctrica de fazer manteiga de amendoim, máquinas 

de café expresso, raladores de queijo eléctricos, recipientes de iogurte eléctricos com ar-

mazenamento, misturadores de salada eléctricos, defumadores eléctricos, desidratador 

de alimentos eléctrico, torradeiras, moedores e moinhos de café, espremedores de sumo, 

fazedores de smoothies e bebidas, contentores de água, processadores e misturadores de 

alimentos, espremedores de frutos, aparelhos de fazer iogurtes e gelados, fritadeiras, tor-

radeiras de sandwich e Panini, fazedores de pipocas, aparelho de fazer waffles, aparelho de 

fazer queques, aparelho de fazer donuts, aparelho de fazer quesadillas; vaporizadores eléc-

tricos para cozinhar; fornos de vapor (aparelhos de cozinhar); máquinas de café eléctricas; 

filtros de café eléctricos; máquinas de torrefacção de café; cafeteiras eléctricas; máquinas 

de fazer pão; chaleiras eléctricas; torradores eléctricos; refrigeradores de vinho; fogões 

eléctricos; secadores de cabelo (secadores); ferros de encaracolar; ferros de vapor; secado-

res de lavandaria, eléctricos; condensadores de gás; cintas para todos os bens referidos; fil-

tros para os bens da Classe 11; pratos quentes; queimadores; prensa de sandwich; sistemas 

de nebulização; sistemas de nebulização de cordão; sistemas de nebulização baseados em 

mangueira; sistemas de nebulização baseados em mangueira, nomeadamente, sistemas de 

nebulização compostos por um tubo flexível ou estacionário, bocal de nebulização e conec-

tor da mangueira, sistemas de nebulização compostos por um tubo flexível ou estacionário, 

bocal de nebulização e conector da mangueira e contendo ainda braçadeiras; sistemas de 

nebulização portáteis, nomeadamente, nebulizadores com tampa superior; sistemas de 

nebulizadores pessoais, nomeadamente, nebulizadores de bomba pessoais, nebulizadores 

pessoais accionados a bateria, nebulizadores com garrafa de água no topo; ventiladores de 

nebulização, ventiladores de nebulização accionados a bateria, ventiladores de nebuliza-

ção sem lâmina, ventiladores de nebulização a seco; varinhas e grampos de nebulização; 

máquinas de fazer gelados (não industrial); esterilizadores de pratos; geradores de vapor; 

acessórios de grelhador/defumador, grelhadores, defumadores, incluindo um dispositivo 

extra que inclui ventilador de conexão eléctrico que poderá ser adaptado a qualquer apare-

lho de cozinhar ao ar livre, para fornecer tecnologia de convecção de ar forçado para criar 

um ambiente cada vez mais quente; peças e acessórios dos mesmos.

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

excluiu-se «misturadores manuais», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/082392

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/17

[730] 申請人 Requerente : 奚彩璐 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區錦繡路3336弄4號602室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；快餐館；酒吧服務；飯店；餐

館；日間托兒所（看孩子）；養老院。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082398

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/17

[730] 申請人 Requerente : Bayer Intellectual Property GmbH

 地址 Endereço : Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/18 012441028 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/082399

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/17

[730] 申請人 Requerente : Bayer Intellectual Property GmbH

 地址 Endereço : Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/18 012440351 聯盟商標 Marca Comunitária
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[210] 編號 N.º : N/082400

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/17

[730] 申請人 Requerente : Bayer Intellectual Property GmbH

 地址 Endereço : Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/18 012440558 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/082468

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/21

[730] 申請人 Requerente : SERGE BLANCO

 地址 Endereço : 35 Rue Chiquito De Cambo, F-64200 Biarritz (France)

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 旅行用大衣箱；旅行包；傘；手提包；背包；書包；海濱浴場用手提袋；空的用於化妝用品的手提

包；旅行用具（皮件）；小皮夾；錢包；公文包（皮件）。  

[540] 商標 Marca : 

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

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

2013/07/22 12952912 中國 China

[210] 編號 N.º : N/082469

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/21

[730] 申請人 Requerente : SERGE BLANCO

 地址 Endereço : 35 Rue Chiquito De Cambo, F-64200 Biarritz (France)

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋；帽子；游泳衣；裙子；手套（服裝）；披肩；晨衣；領帶；圍巾。  

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

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

2013/07/22 12952911 中國 China

[210] 編號 N.º : N/082470

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/21

[730] 申請人 Requerente : 天津市中海樂園餐飲有限公司 

 地址 Endereço : 中國天津市濱海新區塘沽東沽船閘東側（渤海兒童世界） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；餐廳；飯店；預訂臨時住所。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082528

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/22

[730] 申請人 Requerente : SOLUXURY HMC

 地址 Endereço : 110 avenue de France, 75013 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 會議室之租賃；飯店服務；提供食物及飲料；臨時住宿；汽車旅館；餐館；自助餐廳；茶室；酒吧

（俱樂部除外）；供假日用的別墅；替旅客預訂飯店房間；有關飯店及餐館服務的非商業管理之

顧問及諮詢。（全屬第43類服務）  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/22 12952783 中國 China

[210] 編號 N.º : N/082570

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/24

[730] 申請人 Requerente : Bricard SA

 地址 Endereço : 1 rue Paul Henri Spaak F-77462 Saint Thibault des Vignes, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Produtos de serralharia metálicos não-eléctricos; ferragens metálicas; chaves; parafusos, 

cadeados, teclados codificados metálicos; blindagens (placas blindadas); cofres; portas me-
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tálicas blindadas; portões e portas metálicas (com excepção das portas de móveis e portas 

de veículos), janelas metálicas, linguetas antipânico de emergência não-eléctricas, maçane-

tas de portas  metálicas, fechos de portas não-eléctricos, comandos de montagem de portas 

corta-fogo não-eléctricos; na classe 6.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082571

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/24

[730] 申請人 Requerente : Bricard SA

 地址 Endereço : 1 rue Paul Henri Spaak F-77462 Saint Thibault des Vignes, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Fechaduras eléctricas; placas de impacto eléctricas, códigos digitais, fechos de portas eléc-

tricos, comandos de montagem de portas corta-fogo eléctricos, teclados codificados eléctri-

cos; na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082572

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/24

[730] 申請人 Requerente : Bricard SA

 地址 Endereço : 1 rue Paul Henri Spaak F-77462 Saint Thibault des Vignes, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Fechaduras (excepto eléctricas) não metálicas; maçanetas de portas em materiais sintéticos; 

hardware em materiais sintéticos; na classe 20.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082573

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/24

[730] 申請人 Requerente : Bricard SA

 地址 Endereço : 1 rue Paul Henri Spaak F-77462 Saint Thibault des Vignes, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Produtos de serralharia metálicos não-eléctricos; ferragens metálicas; chaves; parafusos, 

cadeados, teclados codificados metálicos; blindagens (placas blindadas); cofres; portas me-
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tálicas blindadas; portões e portas metálicas (com excepção das portas de móveis e portas 

de veículos), janelas metálicas, linguetas antipânico de emergência não-eléctricas, maçane-

tas de portas  metálicas, fechos de portas não-eléctricos, comandos de montagem de portas 

corta-fogo não-eléctricos; na classe 6.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082574

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/24

[730] 申請人 Requerente : Bricard SA

 地址 Endereço : 1 rue Paul Henri Spaak F-77462 Saint Thibault des Vignes, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Fechaduras eléctricas; placas de impacto eléctricas, códigos digitais, fechos de portas eléc-

tricos, comandos de montagem de portas corta-fogo eléctricos, teclados codificados eléctri-

cos; na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082575

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/24

[730] 申請人 Requerente : Bricard SA

 地址 Endereço : 1 rue Paul Henri Spaak F-77462 Saint Thibault des Vignes, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Fechaduras (excepto eléctricas) não metálicas; maçanetas de portas em materiais sintéticos; 

hardware em materiais sintéticos; na classe 20.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082577

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/24

[730] 申請人 Requerente : 上海三七玩網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路655號809室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟件（已錄製）；電子字典；智能卡（集成電路卡）；電子

出版物（可下載）；計算機程序（可下載軟件）；計算機遊戲軟件；光盤（音像）；學習機；可下載

的影像文件。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082578

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/24

[730] 申請人 Requerente : 上海三七玩網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路655號809室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；遊戲器具；玩具手槍；視頻遊戲機；帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲機；娛樂場用視頻

遊戲機；玩具娃娃；玩具小屋；玩具；玩具面具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082579

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/24

[730] 申請人 Requerente : 上海三七玩網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路655號809室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告宣傳；電視廣告；組織技術展覽；商業研究；公共關係；進出口代理；計算機網絡上的在線

廣告；計算機數據庫信息系統化；組織商業或廣告展覽；廣告宣傳本的出版。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082580

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/24

[730] 申請人 Requerente : 上海三七玩網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路655號809室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 信息傳送；移動電話通訊；計算機終端通訊；計算機輔助信息和圖像傳送；電子郵件；電信信

息；電子公告牌服務（通訊服務）；提供全球計算機網絡用戶接入服務；提供互聯網聊天室；數

字文件傳送。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082581

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/24

[730] 申請人 Requerente : 上海三七玩網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路655號809室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 電視文娛節目；娛樂；俱樂部服務（娛樂或教育）；娛樂信息（消遣）；在計算機網絡上提供在

線遊戲；組織教育或娛樂競賽；在線電子書籍和雜誌的出版；提供在線電子出版物（非下載）；

錄像帶發行；無線電文娛節目。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082621

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : ACCOR

 地址 Endereço : 110 Avenue de France 75013 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 商業諮詢；商業資訊；廣告；透過任何媒體之廣告，包含透過電腦通訊網路（網際網路或內部

網路）及特別提供特權用戶卡；行銷；透過任何媒體之行銷，包含透過電腦通訊網路（網際網路

或內部網路）及特別提供特權用戶卡；電視商業廣告；以商業動畫方式之廣告；商業廣告；為他

人提供促銷活動（透過籌備競賽）；企業管理協助（透過籌備競賽）；透過電腦通訊網路（網際

網路或內部網路），為他人提供促銷活動（透過籌備競賽）；為激勵員工，透過包含藉由電腦通

訊網路（網際網路或內部網路）之企業管理協助（透過籌備競賽）；為他人提供促銷活動；透過

任何媒體為他人提供促銷活動，包含透過電腦通訊網路（網際網路或內部網路）及特別提供特

權用戶卡；為建立顧客忠誠度之商業管理協助，特別是指提供顧客忠誠卡；電腦資料庫資訊編

輯；建立電腦資訊系統資料庫；為他人提供電腦資料庫檢索；提供他人服務的服務品質及內容

方面之行政處理；提供他人服務的服務品質及內容方面之商業管理協助；有關飯店忠誠度及獎

勵計劃之商業管理協助。（全屬第35類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082622

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : ACCOR
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 地址 Endereço : 110 Avenue de France 75013 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 透過發行、分發及補償購物券、票券、支票、優惠券、票根、預付卡、信用卡或金融卡或其他透

過電腦網路之付款方式提供禮物及其任何商品之付款方式；有關忠誠卡之金融服務；忠誠卡之

付款；有關促銷忠誠優惠券之金融服務；促銷忠誠優惠券之付款；購物券的付款方式之發行；

購物券的付款方式之金融管理；發行旅行支票；發行等值優惠券；房屋貸款融資【公寓】；公寓

租賃；不動產管理。（全屬第36類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082623

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : ACCOR

 地址 Endereço : 110 Avenue de France 75013 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 飯店服務；臨時住宿處出租；汽車旅館；餐館；自助餐廳；茶室；酒吧（俱樂部除外）；供假日用

的別墅；為旅客預訂飯店；會議室之租賃；有關飯店及餐館服務之（非關商業事務）之顧問及諮

詢；養老院；日間托兒所【看孩子】；椅子、桌子、桌布和玻璃器皿出租；提供膳宿所【旅館、住

宿處】；備辦餐飲。（全屬第43類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082624

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : ACCOR

 地址 Endereço : 110 Avenue de France 75013 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 飯店及餐館（提供食物及飲料）之服務；臨時住宿處；汽車旅館、餐館、自助餐廳、茶室、酒吧

（俱樂部除外）、供假日用的別墅；為旅客預訂飯店房間之服務；有關飯店及餐館服務之非專業

顧問及諮詢。（全屬第43類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082625

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27
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[730] 申請人 Requerente : ACCOR

 地址 Endereço : 110 Avenue de France 75013 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 飯店、汽車旅館、經營飯店綜合大樓；飯店服務；提供食物及飲料服務；自助餐廳、茶室、酒吧

（俱樂部除外）之服務；臨時住宿；為旅遊提供住處；為旅客預訂飯店房間之服務；預訂臨時住

宿之服務；有關飯店及餐館領域之非商業顧問及諮詢服務。（全屬第43類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082626

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : SOLUXURY HMC

 地址 Endereço : 110 Avenue de France 75013  Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 飯店服務；臨時住宿處租賃；汽車旅館服務；旅館預訂；自助餐廳服務；茶室服務；酒吧；為旅遊

提供住處；經營假日用別墅（住宿）；有關飯店及餐館服務的非商業管理之顧問及諮詢。（全屬

第43類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082627

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : ENI S.P.A.

 地址 Endereço : Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos usados na indústria, ciência e fotografia, bem como na agricultura, hor-

ticultura e silvicultura; resinas artificiais em bruto, matérias plásticas em bruto; adubos; 

compostos para extinção de incêndios; preparados para têmpera e soldadura; substâncias 

químicas para a preservação de alimentos; substâncias para curtimento; adesivos usados na 

indústria.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/082628

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : ENI S.P.A.

 地址 Endereço : Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; compostos para absorver, humedecer e compac-

tar poeira; combustíveis (incluindo essência para automóveis) e iluminantes; velas e pavios 

para iluminação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082629

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : ENI S.P.A.

 地址 Endereço : Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos feitos nestas matérias não incluí-

dos noutras classes; plásticos obtidos por extrusão para uso na manufactura; materiais para 

embalagem, calafetagem e isolamento; tubos flexíveis, não metálicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082630

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : ENI S.P.A.

 地址 Endereço : Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos usados na indústria, ciência e fotografia, bem como na agricultura, hor-

ticultura e silvicultura; resinas artificiais em bruto, matérias plásticas em bruto; adubos; 

compostos para extinção de incêndios; preparados para têmpera e soldadura; substâncias 

químicas para a preservação de alimentos; substâncias para curtimento; adesivos usados na 

indústria.
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/082631

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : ENI S.P.A.

 地址 Endereço : Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; compostos para absorver, humedecer e compac-

tar poeira; combustíveis (incluindo essência para automóveis) e iluminantes; velas e pavios 

para iluminação.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/082632

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : ENI S.P.A.

 地址 Endereço : Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos feitos nestas matérias não incluí-

dos noutras classes; plásticos obtidos por extrusão para uso na manufactura; materiais para 

embalagem, calafetagem e isolamento; tubos flexíveis, não metálicos.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/082633

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : ENI S.P.A.

 地址 Endereço : Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, Italy
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 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos usados na indústria, ciência e fotografia, bem como na agricultura, hor-

ticultura e silvicultura; resinas artificiais em bruto, matérias plásticas em bruto; adubos; 

compostos para extinção de incêndios; preparados para têmpera e soldadura; substâncias 

químicas para a preservação de alimentos; substâncias para curtimento; adesivos usados na 

indústria.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/082634

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : ENI S.P.A.

 地址 Endereço : Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; compostos para absorver, humedecer e compac-

tar poeira; combustíveis (incluindo essência para automóveis) e iluminantes; velas e pavios 

para iluminação.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/082635

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : ENI S.P.A.

 地址 Endereço : Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos feitos nestas matérias não incluí-

dos noutras classes; plásticos obtidos por extrusão para uso na manufactura; materiais para 

embalagem, calafetagem e isolamento; tubos flexíveis, não metálicos.
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/082636

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

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

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

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

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

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

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

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

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

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armazenar 
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e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

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

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

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores / descodificadores 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-

relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente; aparelhos biométricos de identificação.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/06 063337 牙買加 Jamaica
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[210] 編號 N.º : N/082637

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de empresas; administração de empresas; serviços de consultoria comercial; provi-

são de funções de escritório; serviços comerciais, nomeadamente, gestão de dados e fichei-

ros informáticos; serviços de processamento de dados; serviços de agência de publicidade; 

publicidade e consultoria de marketing; serviços de promoção de vendas; a agregação, para 

o benefício de terceiros, de uma variedade de artigos para apreciação e aquisição; promo-

ção de bens e serviços para terceiros; condução de pesquisas de mercado; análise de respos-

tas à publicidade e pesquisa de mercado; concepção, criação, preparação, produção, e dis-

seminação de publicidade e material publicitário para terceiros; serviços de planeamento 

para meios de comunicação; administração de programas de lealdade para consumidores; 

arranjo e condução de programas de incentive para promover a venda de bens e serviços; 

provisão de negócios, informação sobre consumidores e informação comercial em redes in-

formáticas e redes de comunicação globais; serviços de negócios, nomeadamente, provisão 

de base de dados informáticas relacionados com a compra e venda de uma vasta variedade 

de produtos e serviços para terceiros; serviço de lojas de vendas a retalho; serviços de re-

talhista on-line fornecidos através da internet e outras redes electrónicas de comunicação; 

serviços de lojas de vendas a retalho relacionados com livros, revistas, periódicos, boletins 

informativos, jornais e outras publicações numa ampla gama de tópicos de interesse geral; 

serviços de lojas a retalho relacionados com entretenimento apresentando filmes, progra-

mas de televisão, eventos culturais, eventos desportivos, jogos electrónicos, aplicativos de 

software informático, obras musicais, e obras áudio e audiovisuais; serviços de lojas de 

vendas a retalho apresentando computadores, electrodomésticos de consumo, aparelhos de 

telecomunicações, telemóveis, dispositivos manuais digitais, software informático, e aces-

sórios, periféricos, e sacos adaptados para carregar tais produtos; demostração de produ-

tos; serviços de subscrições, nomeadamente, fornecimento de subscrições a textos, dados, 

gráficos, imagens, conteúdo áudio, conteúdo vídeo, publicações electrónicas, aplicativos 

de software informático, jogos electrónicos, e outros conteúdos multimédia, fornecidos 

através da internet e outras redes electrónicas e de comunicação; arranjo e condução de 

conferências comerciais, trocas comerciais, e conferências de negócios, espectáculos, e ex-

posições; serviços de informação, aconselhamento e consultadoria relacionados com todos 

os supramencionados.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/06 063337 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/082657

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/27

[730] 申請人 Requerente : Amalie AOC, Ltd.

 地址 Endereço : 1601 McCloskey Blvd., Tampa, FL 33605, U.S.A.
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Óleos para motores e aditivos não químicos para óleos de motor.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082846

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/06

[730] 申請人 Requerente : Mary Kay Inc.

 地址 Endereço : 16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Vitaminas e preparações de vitaminas; suplementos alimentares nutricionais; suplementos 

alimentares minerais; suplementos nutricionais; preparações de vitaminas sob a forma de 

comprimidos, pastilhas, cápsulas, pós, líquidos, óleos de vitaminas e suplementos alimen-

tares nutricionais; aditivos nutricionais para fins de saúde; alimentos dietéticos adaptados 

para fins de saúde; bebidas dietéticas para fins de saúde; substâncias dietéticas para uso 

medicinal; alimentos dietéticos para uso medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; 

rebuçados, medicinais; bebidas leite maltado para fins de saúde; bebidas leite maltado para 

fins medicinais; goma de mascar para fins de saúde (uso medicinal); goma de mascar para 

fins medicinais; depurativos; alimentos para bebés; leite em pó para bebés; suplementos 

dietéticos de proteínas; suplementos dietéticos de pólen; suplementos dietéticos de própo-

lis; fibras dietéticas; preparações para o tratamento do acne; produtos de limpeza medici-

nais para o rosto; preparações medicinais para os cuidados da pele; medicamentos para uso 

medicinal; medicamentos para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor rosa tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/082847

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/06

[730] 申請人 Requerente : Mary Kay Inc.

 地址 Endereço : 16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Vitaminas e preparações de vitaminas; suplementos alimentares nutricionais; suplementos 

alimentares minerais; suplementos nutricionais; preparações de vitaminas sob a forma de 

comprimidos, pastilhas, cápsulas, pós, líquidos, óleos de vitaminas e suplementos alimen-

tares nutricionais; aditivos nutricionais para fins de saúde; alimentos dietéticos adaptados 
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para fins de saúde; bebidas dietéticas para fins de saúde; substâncias dietéticas para uso 

medicinal; alimentos dietéticos para uso medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; 

rebuçados, medicinais; bebidas leite maltado para fins de saúde; bebidas leite maltado para 

fins medicinais; goma de mascar para fins de saúde (uso medicinal); goma de mascar para 

fins medicinais; depurativos; alimentos para bebés; leite em pó para bebés; suplementos 

dietéticos de proteínas; suplementos dietéticos de pólen; suplementos dietéticos de própo-

lis; fibras dietéticas; preparações para o tratamento do acne; produtos de limpeza medici-

nais para o rosto; preparações medicinais para os cuidados da pele; medicamentos para uso 

medicinal; medicamentos para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082848

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/06

[730] 申請人 Requerente : Mary Kay Inc.

 地址 Endereço : 16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Vitaminas e preparações de vitaminas; suplementos alimentares nutricionais; suplementos 

alimentares minerais; suplementos nutricionais; preparações de vitaminas sob a forma de 

comprimidos, pastilhas, cápsulas, pós, líquidos, óleos de vitaminas e suplementos alimen-

tares nutricionais; aditivos nutricionais para fins de saúde; alimentos dietéticos adaptados 

para fins de saúde; bebidas dietéticas para fins de saúde; substâncias dietéticas para uso 

medicinal; alimentos dietéticos para uso medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; 

rebuçados, medicinais; bebidas leite maltado para fins de saúde; bebidas leite maltado para 

fins medicinais; goma de mascar para fins de saúde (uso medicinal); goma de mascar para 

fins medicinais; depurativos; alimentos para bebés; leite em pó para bebés; suplementos 

dietéticos de proteínas; suplementos dietéticos de pólen; suplementos dietéticos de própo-

lis; fibras dietéticas; preparações para o tratamento do acne; produtos de limpeza medici-

nais para o rosto; preparações medicinais para os cuidados da pele; medicamentos para uso 

medicinal; medicamentos para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082849

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/06

[730] 申請人 Requerente : Mary Kay Inc.

 地址 Endereço : 16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Vitaminas e preparações de vitaminas; suplementos alimentares nutricionais; suplementos 

alimentares minerais; suplementos nutricionais; preparações de vitaminas sob a forma de 
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comprimidos, pastilhas, cápsulas, pós, líquidos, óleos de vitaminas e suplementos alimen-

tares nutricionais; aditivos nutricionais para fins de saúde; alimentos dietéticos adaptados 

para fins de saúde; bebidas dietéticas para fins de saúde; substâncias dietéticas para uso 

medicinal; alimentos dietéticos para uso medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; 

rebuçados, medicinais; bebidas leite maltado para fins de saúde; bebidas leite maltado para 

fins medicinais; goma de mascar para fins de saúde (uso medicinal); goma de mascar para 

fins medicinais; depurativos; alimentos para bebés; leite em pó para bebés; suplementos 

dietéticos de proteínas; suplementos dietéticos de pólen; suplementos dietéticos de própo-

lis; fibras dietéticas; preparações para o tratamento do acne; produtos de limpeza medici-

nais para o rosto; preparações medicinais para os cuidados da pele; medicamentos para uso 

medicinal; medicamentos para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082850

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/06

[730] 申請人 Requerente : Mary Kay Inc.

 地址 Endereço : 16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Vitaminas e preparações de vitaminas; suplementos alimentares nutricionais; suplementos 

alimentares minerais; suplementos nutricionais; preparações de vitaminas sob a forma de 

comprimidos, pastilhas, cápsulas, pós, líquidos, óleos de vitaminas e suplementos alimen-

tares nutricionais; aditivos nutricionais para fins de saúde; alimentos dietéticos adaptados 

para fins de saúde; bebidas dietéticas para fins de saúde; substâncias dietéticas para uso 

medicinal; alimentos dietéticos para uso medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; 

rebuçados, medicinais; bebidas leite maltado para fins de saúde; bebidas leite maltado para 

fins medicinais; goma de mascar para fins de saúde (uso medicinal); goma de mascar para 

fins medicinais; depurativos; alimentos para bebés; leite em pó para bebés; suplementos 

dietéticos de proteínas; suplementos dietéticos de pólen; suplementos dietéticos de própo-

lis; fibras dietéticas; preparações para o tratamento do acne; produtos de limpeza medici-

nais para o rosto; preparações medicinais para os cuidados da pele; medicamentos para uso 

medicinal; medicamentos para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082851

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/06

[730] 申請人 Requerente : Mary Kay Inc.

 地址 Endereço : 16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

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

[511] 產品 Produtos : Vitaminas e preparações de vitaminas; suplementos alimentares nutricionais; suplementos 

alimentares minerais; suplementos nutricionais; preparações de vitaminas sob a forma de 

comprimidos, pastilhas, cápsulas, pós, líquidos, óleos de vitaminas e suplementos alimen-

tares nutricionais; aditivos nutricionais para fins de saúde; alimentos dietéticos adaptados 

para fins de saúde; bebidas dietéticas para fins de saúde; substâncias dietéticas para uso 

medicinal; alimentos dietéticos para uso medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; 

rebuçados, medicinais; bebidas leite maltado para fins de saúde; bebidas leite maltado para 

fins medicinais; goma de mascar para fins de saúde (uso medicinal); goma de mascar para 

fins medicinais; depurativos; alimentos para bebés; leite em pó para bebés; suplementos 

dietéticos de proteínas; suplementos dietéticos de pólen; suplementos dietéticos de própo-

lis; fibras dietéticas; preparações para o tratamento do acne; produtos de limpeza medici-

nais para o rosto; preparações medicinais para os cuidados da pele; medicamentos para uso 

medicinal; medicamentos para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082852

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/06

[730] 申請人 Requerente : Mary Kay Inc.

 地址 Endereço : 16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Vitaminas e preparações de vitaminas; suplementos alimentares nutricionais; suplementos 

alimentares minerais; suplementos nutricionais; preparações de vitaminas sob a forma de 

comprimidos, pastilhas, cápsulas, pós, líquidos, óleos de vitaminas e suplementos alimen-

tares nutricionais; aditivos nutricionais para fins de saúde; alimentos dietéticos adaptados 

para fins de saúde; bebidas dietéticas para fins de saúde; substâncias dietéticas para uso 

medicinal; alimentos dietéticos para uso medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; 

rebuçados, medicinais; bebidas leite maltado para fins de saúde; bebidas leite maltado para 

fins medicinais; goma de mascar para fins de saúde (uso medicinal); goma de mascar para 

fins medicinais; depurativos; alimentos para bebés; leite em pó para bebés; suplementos 

dietéticos de proteínas; suplementos dietéticos de pólen; suplementos dietéticos de própo-

lis; fibras dietéticas; preparações para o tratamento do acne; produtos de limpeza medici-

nais para o rosto; preparações medicinais para os cuidados da pele; medicamentos para uso 

medicinal; medicamentos para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082853

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/06

[730] 申請人 Requerente : Mary Kay Inc.

 地址 Endereço : 16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

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

[511] 產品 Produtos : Vitaminas e preparações de vitaminas; suplementos alimentares nutricionais; suplementos 

alimentares minerais; suplementos nutricionais; preparações de vitaminas sob a forma de 

comprimidos, pastilhas, cápsulas, pós, líquidos, óleos de vitaminas e suplementos alimen-

tares nutricionais; aditivos nutricionais para fins de saúde; alimentos dietéticos adaptados 

para fins de saúde; bebidas dietéticas para fins de saúde; substâncias dietéticas para uso 

medicinal; alimentos dietéticos para uso medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; 

rebuçados, medicinais; bebidas leite maltado para fins de saúde; bebidas leite maltado para 

fins medicinais; goma de mascar para fins de saúde (uso medicinal); goma de mascar para 

fins medicinais; depurativos; alimentos para bebés; leite em pó para bebés; suplementos 

dietéticos de proteínas; suplementos dietéticos de pólen; suplementos dietéticos de própo-

lis; fibras dietéticas; preparações para o tratamento do acne; produtos de limpeza medici-

nais para o rosto; preparações medicinais para os cuidados da pele; medicamentos para uso 

medicinal; medicamentos para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082910

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : Bayer Intellectual Property GmbH

 地址 Endereço : Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, azul claro, vermelho, verde, amarelo e branco.

[210] 編號 N.º : N/082911

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/07

[730] 申請人 Requerente : Bayer Intellectual Property GmbH

 地址 Endereço : Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo, azul e vermelho.
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[210] 編號 N.º : N/082990

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Power Tools Technology Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Ferramentas eléctricas; ferramentas de ar; ferramentas pneumáticas; ferramentas eléctricas 

de perfuração; ferramentas com motor; ferramentas eléctricas e electropneumáticas; ferra-

mentas eléctricas para nivelar e introduzir em cortes, remover reboco e partir cimento-co-

la, lixar e raspar; ferramentas eléctricas e electropneumáticas sob a forma de ferramentas 

rotativas e pneumáticas, ferramentas manuais, broca rotativa, brocas de impacto, martelos 

rotativos, martelos de impacto, martelos demolidores, serras circulares, de contornar, esme-

ril de disco, esmeril de cinta, esmeril orbital, lâminas, chaves de fenda, ferramentas de cor-

te, tesouras, moedores, moedores de bancada, pistolas de ar quente, máquinas de sucção e 

ventilador industrial; cabeças motrizes equipadas com motor e ferramentas acessórias para 

utilizar em conjunto, incluindo serras de vaivém, guias de impacto de ângulo direito, corta-

dores, lixadeiras, serras alternativas, tesouras, chaves de fenda, brocas/guias de ângulo di-

reito, roquetes, martelos, aparadores de linha, aparadores de cordas, cortadores de ramos, 

sachadores, cultivadores, sopradores de ar, aparadores, lança-neve, corta-sebes, podadores, 

motosserras, vassouras, pulverizadores, lavadoras de pressão, aplicadores de colmo, areja-

dores e espalhadores; ferramentas de jardim de relvado ao ar livre; sistemas de ferramentas 

eléctricas multiusos compostas por elementos de trabalho intermutáveis, incluindo lâminas 

de corte para ferramentas eléctricas, lâminas de serra eléctricas, folhas de lixar para lixa-

deiras eléctricas, chaves motorizada e de impacto e adaptadores para as mesmas vendidas 

como uma unidade; aparelho de andar atrás ou equitação usado com uma linha para cortar 

relva; ferramentas manuais de eixo eléctrico expansíveis e acessórios intermutáveis incluin-

do podadores compridos, podadores, tesouras, pás, ancinhos, serras e enxadas; furadores; 

parafusadores; chaves de fendas eléctricas; martelos eléctricos; martelos de desbastar; mar-

telos de partir; martelos rotativos; brocas de martelo rotativo; broca de martelo; guia/bro-

cas eléctricas; brocas; guia de broca; brocas de impacto; brocas compactas; furadores sem 

fios; brocas de ângulo; ferramentas rotativas; ferramentas oscilantes; ferramentas de expan-

são; ferramentas de fabrico e construção e equipamento sob a forma de misturadores de 

betão; pistolas de graxa eléctricas; pistolas de colar eléctricas; serras eléctricas; serras de 

cortar metal eléctricas; prensas de furar; prensas de furar magnéticas; máquinas de desca-

roçar; lixadeiras; lixadeiras de cinta; trituradores; esmeris eléctricos e pneumáticos; esme-

ris de ângulo; serras eléctricas e motorizadas; motosserras; correntes de motosserras; bar-

ras de motosserra; limas de motosserra; serras circulares de precisão; serras circulares; ser-

ras de esquadria; serras alternativas; serra de vaivém; serras de mesa; serras de puxar ra-

diais; serras de rolagem; serras de fita; tornos de madeira; serras circulares de bancada; tu-

pias; máquinas estacionárias para trabalhar madeira ou ferramentas de bancada; chaves in-

glesas; punções para extracção; máquinas de pregar eléctricas e pneumáticas; máquinas de 

pregar de palma; serras de lagarta; mini serras; ferramentas de corte; máquinas de corte; 

tesouras; tesouras eléctricas; tesouras motorizadas; tesouras de relva; pistolas de calor; cha-

ve de porcas; cortadores, máquinas de polimento de pavimento; polidores; guias; chaves de 

impacto; guias de impacto; cortadores de tubos; cortadores de tubos de cobre; pistolas de 

calafetar motorizadas; chaves de roquete; cortadores de cabo; máquinas abrasivas; escovas 

de ar; aplicações para tratamento do chão; máquinas de lavar carpetes, pavimentos e pare-

des; aparelhos de limpeza do chão; máquinas de limpeza de chão descoberto; máquinas de 

limpeza por aspiração; máquinas de aspiração de ar; aparelhos eléctricos para a limpeza e 
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tratamento de todo o tipo de superfícies, incluindo, carpetes, estofos e interiores de auto-

móveis; aspiradores; aspiradores de mão; aspiradores de loja; aspiradores de limpeza a seco 

e húmida; aspiradores de carro secos e húmidos; aspiradores com filtragem de água; aspira-

dores pequenos e leves; aspiradores sem saco; aspiradores de janela; aparelhos exaustores 

de poeira; extractores de poeira; acessórios de aspiradores para disseminar perfumes e de-

sinfectantes; máquinas de lavar carpetes; extractores de carpetes; limpadores de chão rígi-

do eléctricos; enxaguadores de chão rígido eléctricos; limpadores de carpete, lavadores de 

carpetes e estofos; máquinas para varrer; vassouras eléctricas; limpadores a vapor eléctri-

cos; aparelhos de limpeza eléctricos que utilizam vapor; máquinas e aparelhos de limpeza a 

vapor; máquinas de ejectar vapor; esfregões de vapor eléctricos; máquinas de esfregar o 

chão rígido; vassouras; espalhadores; lavadores de pressão; compressores (máquinas); gera-

dores; geradores  eléctricos; pontas para ferramentas eléctricas e máquinas; pontas para 

chaves de fendas; lâminas de serra (partes de máquinas); lâminas de serra vertical; lâminas 

alternativas; lâminas de cortador de relva; lâminas de aparador; lâminas de cortador de ra-

mos; lâminas trituradora; guinchos; dispositivos de elevação e de içar; guinchos de corrente 

e de corda movidos a electricidade; carrinhos suspensos para mover  os guinchos; pulveri-

zadores; pulverizadores de pressão; pistolas (para máquinas de limpeza); corrente operada 

manualmente e guinchos de alavanca e carrinhos suspensos para mover os guinchos; má-

quinas-ferramentas multifunções; lâminas, acessórios e abrasivos; sacos adaptados para 

transportar ferramentas eléctricas de furar e apertar; cortadores (máquinas); aparadores 

para relvados;  cortadores de ramos; cortadores de sebes; aparadores; aparadores de linha; 

linhas de aparador; carretéis para aparadores de linha; aparadores de cordas; aparadores 

de sebes; nebulizadores; ventiladores; aeradores; isolantes; sopradores de vácuo; ; soprado-

res de folhas para retirar folhas e resíduos de plantas (máquinas); soprador de folhas para 

retirar folhas e resíduos de plantas (máquinas) com lâminas para cortar resíduos (folhas) 

que são aspirados; lançadores de neve; limpa-neves; aplicadores de colmo; cortadores de 

relva; trituradores; sachadores; cultivadores; arados; podadores; máquina para remates de 

arbustos, podadores compridos; cortadores de toros; lâmpadas de cartucho; linhas de com-

bustível; guias para aparadores; botões de impacto; motores e mecanismos (excepto veícu-

los); arrancadores; arrancadores para motores e mecanismos; máquinas de lavar; pequenos 

aparelhos de cozinha incluindo moedor eléctrico, moinho de sal e pimenta eléctrico, má-

quina eléctrica de fazer manteiga de amendoim, raladores de queijo eléctricos, misturado-

res de salada eléctricos, moedores e moinhos de café, espremedores de sumo, fazedores de 

smoothies e bebidas, processadores e misturadores de alimentos, espremedores de frutos, 

aparelhos de fazer iogurtes e gelados; máquinas e equipamentos eléctricos para a casa e a 

cozinha; ferramentas e utensílios de cozinha; misturadora; processadores de alimentos 

eléctricos; liquidificadores e misturadores eléctricos; liquidificadores e misturadores eléc-

tricos para alimentos; liquidificadores e misturadores eléctricos portáteis; cortadores de 

alimentos eléctricos; cortadores de carne e legumes (máquinas); abre-latas eléctricos; apa-

relhos de fazer sumo eléctricos; máquinas de preparar bebidas, electromecânicas; máqui-

nas para preparar bebidas (eléctricas, cozinha); moedores, misturadores e moinhos de café; 

máquinas de moer café e café expresso e café combinadas; máquinas para usar a fazer gela-

do (industrial); facas eléctricas; facas de trinchar eléctricas; condensadores do ar;  conden-

sadores (vapor) (peças de máquinas); máquinas de lavas louça; máquinas de engomar; fer-

ros geradores valor eléctricos; máquinas e máquinas-ferramentas; componentes de trans-

missão e acoplamento de máquinas (excepto para veículos terrestres); apetrechos agrícolas 

não operados manualmente; máquinas de limpar, polir e encerar; bombas; bombas pneu-

máticas; bombas rotativas; bombas de vácuo; bombas centrifugadoras; infladores; deflato-

res; ventoinhas; cintas para maquinaria e ferramentas eléctricas; filtros, escovas e lâminas 

para máquinas; filtros de cortadores de relva; suportes de máquinas (peças de máquinas); 
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aspersores;  velas de ignição; tomadas e adaptadores; chaves de porcas magnéticas; mós; 

cremalheiras de moagem; controladores de soldagem; cremalheiras de polimento; mós, 

abridores e fechos eléctricos de portas; abridores de porta de garagem; batedeiras eléctri-

cas de gelado; batedeiras; agitadores eléctricos; máquinas de afiar; máquinas de afiar facas; 

máquinas de compactação de lixo; moinhos de pimenta eléctricos; escovas de limpeza; 

acessórios de escovas; escovas eléctricas; escovas articuladas; ferramentas para limpar o 

pó; agulhetas; agulhetas de fenda; bocais para carpetes; bocais para pavimento rígido; agu-

lhetas e mangueiras para aspiradores e máquinas de lavar; mangueiras; sacos de aspirador; 

sacos de papel descartáveis para limpadores eléctricos; sacos de soprador de vácuo; sacos 

de soprador de vácuo para roupa; sacos para cortador de relva (peças de máquinas); filtros; 

filtros para limpadores a vácuo; motocultivadores; filtros de tanque; cintos para máquinas; 

rolos de bater; contentores de pó para aspiradores; macacos (máquinas); macacos acciona-

dos a electricidade; macacos eléctricos e hidráulicos; peças e acessórios para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

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

excluiu-se «frigideiras eléctricas, fogão eléctrico de cozedura lenta, máquinas de café ex-

presso, recipientes de iogurte eléctricos com armazenamento, defumadores eléctricos, de-

sidratador de alimentos eléctrico, torradeiras, contentores de água, misturadores manuais, 

fritadeiras, torradeiras de sandwich e Panini, fazedores de pipocas, aparelho de fazer wa-

ffles, aparelho de fazer queques, aparelho de fazer donuts, aparelho de fazer quesadillas», 

por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/082991

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Power Tools Technology Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Ferramentas eléctricas; ferramentas de ar; ferramentas pneumáticas; ferramentas eléctricas 

de perfuração; ferramentas com motor; ferramentas eléctricas e electropneumáticas; ferra-

mentas eléctricas para nivelar e introduzir em cortes, remover reboco e partir cimento-co-

la, lixar e raspar; ferramentas eléctricas e electropneumáticas sob a forma de ferramentas 

rotativas e pneumáticas, ferramentas manuais, broca rotativa, brocas de impacto, martelos 

rotativo, martelos de impacto, martelos demolidores, serras circulares, de contornar, esme-

ril de disco, esmeril de cinta, esmeril orbital, lâminas, chaves de fenda, ferramentas de cor-

te, tesouras, moedores, moedores de bancada, pistolas de ar quente, máquinas de sucção e 

ventilador industrial; cabeças motrizes equipadas com motor e ferramentas acessórias para 

utilizar em conjunto, incluindo serras de vaivém, guias de impacto de ângulo direito, corta-

dores, lixadeiras, serras alternativas, tesouras, chaves de fenda, brocas/guias de ângulo di-

reito, roquetes, martelos, aparadores de linha, aparadores de cordas, cortadores de ramos, 

sachadores, cultivadores, sopradores de ar, aparadores, lança neve, corta-sebes, podadores, 

motosserras, vassouras, pulverizadores, lavadoras de pressão, aplicadores de colmo, areja-

dores e espalhadores; ferramentas de jardim de relvado ao ar livre; sistemas de ferramentas 

eléctricas multiusos compostas por elementos de trabalho intermutáveis, incluindo lâminas 
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de corte para ferramentas eléctricas, lâminas de serra eléctricas, folhas de lixar para lixa-

deiras eléctricas, chaves motorizada e de impacto e adaptadores para as mesmas vendidas 

como uma unidade; aparelho de andar atrás ou equitação usado com uma linha para cortar 

relva; ferramentas manuais de eixo eléctrico expansíveis e acessórios intermutáveis incluin-

do podadores compridos, podadores, tesouras, pás, ancinhos, serras e enxadas; furadores; 

parafusadores; chaves de fendas eléctricas; martelos eléctricos; martelos de desbastar; mar-

telos de partir; martelos rotativos; brocas de martelo rotativo; broca de martelo; guia/bro-

cas eléctricas; brocas; guia de broca; brocas de impacto; brocas compactas; furadores sem 

fios; brocas de ângulo; ferramentas rotativas; ferramentas oscilantes; ferramentas de expan-

são; ferramentas de fabrico e construção e equipamento sob a forma de misturadores de 

betão; pistolas de graxa eléctricas; pistolas de colar eléctricas; serras eléctricas; serras de 

cortar metal eléctricas; prensas de furar; prensas de furar magnéticas; máquinas de desca-

roçar; lixadeiras; lixadeiras de cinta; trituradores; esmeris eléctricos e pneumáticos; esme-

ris de ângulo; serras eléctricas e motorizadas; motosserras; correntes de motosserras; bar-

ras de motosserra; limas de motosserra; serras circulares de precisão; serras circulares; ser-

ras de esquadria; serras alternativas; serra de vaivém; serras de mesa; serras de puxar ra-

diais; serras de rolagem; serras de fita; tornos de madeira; serras circulares de bancada; tu-

pias; máquinas estacionárias para trabalhar madeira ou ferramentas de bancada; chaves in-

glesas; punções para extracção; máquinas de pregar eléctricas e pneumáticas; máquinas de 

pregar de palma; serras de lagarta; mini serras; ferramentas de corte; máquinas de corte; 

tesouras; tesouras eléctricas; tesouras motorizadas; tesouras de relva; pistolas de calor; cha-

ve de porcas; cortadores, máquinas de polimento de pavimento; polidores; guias; chaves de 

impacto; guias de impacto; cortadores de tubos; cortadores de tubos de cobre; pistolas de 

calafetar motorizadas; chaves de roquete; cortadores de cabo; máquinas abrasivas; escovas 

de ar; aplicações para tratamento do chão; máquinas de lavar carpetes, pavimentos e pare-

des; aparelhos de limpeza do chão; máquinas de limpeza de chão descoberto; máquinas de 

limpeza por aspiração; máquinas de aspiração de ar; aparelhos eléctricos para a limpeza e 

tratamento de todo o tipo de superfícies, incluindo, carpetes, estofos e interiores de auto-

móveis; aspiradores; aspiradores de mão; aspiradores de loja; aspiradores de limpeza a seco 

e húmida; aspiradores de carro secos e húmidos; aspiradores com filtragem de água; aspira-

dores pequenos e leves; aspiradores sem saco; aspiradores de janela; aparelhos exaustores 

de poeira; extractores de poeira; acessórios de aspiradores para disseminar perfumes e de-

sinfectantes; máquinas de lavar carpetes; extractores de carpetes; limpadores de chão rígi-

do eléctricos; enxaguadores de chão rígido eléctricos; limpadores de carpete, lavadores de 

carpetes e estofos; máquinas para varrer; vassouras eléctricas; limpadores a vapor eléctri-

cos; aparelhos de limpeza eléctricos que utilizam vapor; máquinas e aparelhos de limpeza a 

vapor; máquinas de ejectar vapor; esfregões de vapor eléctricos; máquinas de esfregar o 

chão rígido; vassouras; espalhadores; lavadores de pressão; compressores (máquinas); gera-

dores; geradores  eléctricos; pontas para ferramentas eléctricas e máquinas; pontas para 

chaves de fendas; lâminas de serra (partes de máquinas); lâminas de serra vertical; lâminas 

alternativas; lâminas de cortador de relva; lâminas de aparador; lâminas de cortador de ra-

mos; lâminas trituradora; guinchos; dispositivos de elevação e de içar; guinchos de corrente 

e de corda movidos a electricidade; carrinhos suspensos para mover  os guinchos; pulveri-

zadores; pulverizadores de pressão; pistolas (para máquinas de limpeza); corrente operada 

manualmente e guinchos de alavanca e carrinhos suspensos para mover os guinchos; má-

quinas-ferramentas multifunções; lâminas, acessórios e abrasivos; sacos adaptados para 

transportar ferramentas eléctricas de furar e apertar; cortadores (máquinas); aparadores 

para relvados;  cortadores de ramos; cortadores de sebes; aparadores; aparadores de linha; 

linhas de aparador; carretéis para aparadores de linha; aparadores de cordas; aparadores 

de sebes; nebulizadores; ventiladores; aeradores; isolantes; sopradores de vácuo; ; soprado-



N.º 16 — 16-4-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5207

res de folhas para retirar folhas e resíduos de plantas (máquinas); soprador de folhas para 

retirar folhas e resíduos de plantas (máquinas) com lâminas para cortar resíduos (folhas) 

que são aspirados; lançadores de neve; limpa-neves; aplicadores de colmo; cortadores de 

relva; trituradores; sachadores; cultivadores; arados; podadores; máquina para remates de 

arbustos, podadores compridos; cortadores de toros; lâmpadas de cartucho; linhas de com-

bustível; guias para aparadores; botões de impacto; motores e mecanismos (excepto veícu-

los); arrancadores; arrancadores para motores e mecanismos; máquinas de lavar; pequenos 

aparelhos de cozinha incluindo moedor eléctrico, moinho de sal e pimenta eléctrico, má-

quina eléctrica de fazer manteiga de amendoim, raladores de queijo eléctricos, misturado-

res de salada eléctricos, moedores e moinhos de café, espremedores de sumo, fazedores de 

smoothies e bebidas, processadores e misturadores de alimentos, espremedores de frutos, 

aparelhos de fazer iogurtes e gelados; máquinas e equipamentos eléctricos para a casa e a 

cozinha; ferramentas e utensílios de cozinha; misturadora; processadores de alimentos 

eléctricos; liquidificadores e misturadores eléctricos; liquidificadores e misturadores eléc-

tricos para alimentos; liquidificadores e misturadores eléctricos portáteis; cortadores de 

alimentos eléctricos; cortadores de carne e legumes (máquinas); abre-latas eléctricos; apa-

relhos de fazer sumo eléctricos; máquinas de preparar bebidas, electromecânicas; máqui-

nas para preparar bebidas (eléctricas, cozinha); moedores, misturadores e moinhos de café; 

máquinas de moer café e café expresso e café combinadas; máquinas para usar a fazer gela-

do (industrial); facas eléctricas; facas de trinchar eléctricas; condensadores do ar;  conden-

sadores (vapor) (peças de máquinas); máquinas de lavas louça; máquinas de engomar; fer-

ros geradores valor eléctricos; máquinas e máquinas-ferramentas; componentes de trans-

missão e acoplamento de máquinas (excepto para veículos terrestres); apetrechos agrícolas 

não operados manualmente; máquinas de limpar, polir e encerar; bombas; bombas pneu-

máticas; bombas rotativas; bombas de vácuo; bombas centrifugadoras; infladores; deflato-

res; ventoinhas; cintas para maquinaria e ferramentas eléctricas; filtros, escovas e lâminas 

para máquinas; filtros de cortadores de relva; suportes de máquinas (peças de máquinas); 

aspersores;  velas de ignição; tomadas e adaptadores; chaves de porcas magnéticas; mós; 

cremalheiras de moagem; controladores de soldagem; cremalheiras de polimento; mós, 

abridores e fechos eléctricos de portas; abridores de porta de garagem; batedeiras eléctri-

cas de gelado; batedeiras; agitadores eléctricos; máquinas de afiar; máquinas de afiar facas; 

máquinas de compactação de lixo; moinhos de pimenta eléctricos; escovas de limpeza; 

acessórios de escovas; escovas eléctricas; escovas articuladas; ferramentas para limpar o 

pó; agulhetas; agulhetas de fenda; bocais para carpetes; bocais para pavimento rígido; agu-

lhetas e mangueiras para aspiradores e máquinas de lavar; mangueiras; sacos de aspirador; 

sacos de papel descartáveis para limpadores eléctricos; sacos de soprador de vácuo; sacos 

de soprador de vácuo para roupa; sacos para cortador de relva (peças de máquinas); filtros; 

filtros para limpadores a vácuo; motocultivadores; filtros de tanque; cintos para máquinas; 

rolos de bater; contentores de pó para aspiradores; macacos (máquinas); macacos acciona-

dos a electricidade; macacos eléctricos e hidráulicos; peças e acessórios para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

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

excluiu-se «frigideiras eléctricas, fogão eléctrico de cozedura lenta, máquinas de café ex-

presso, recipientes de iogurte eléctricos com armazenamento, defumadores eléctricos, de-

sidratador de alimentos eléctrico, torradeiras, contentores de água, misturadores manuais, 

fritadeiras, torradeiras de sandwich e Panini, fazedores de pipocas, aparelho de fazer wa-



5208 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 16 期 —— 2014 年 4 月 16 日

ffles, aparelho de fazer queques, aparelho de fazer donuts, aparelho de fazer quesadillas», 

por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/083001

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : ESPA INTERNATIONAL (UK) LIMITED

 地址 Endereço : ESPA House, Crosby Way, Farnham, Surrey GU9 7XX Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 英格蘭 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões e sabonetes; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; pro-

dutos de higiene não medicamentosos, produtos para unhas, pele e cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083002

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : ESPA INTERNATIONAL (UK) LIMITED

 地址 Endereço : ESPA House, Crosby Way, Farnham, Surrey GU9 7XX Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 英格蘭 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos dispensadores de cheiro; aparelhos difusores de cheiro; incluindo peças e aces-

sórios e para uso doméstico e comercial.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083003

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : ESPA INTERNATIONAL (UK) LIMITED

 地址 Endereço : ESPA House, Crosby Way, Farnham, Surrey GU9 7XX Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 英格蘭 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Aparelhos dispensadores de cheiro; aparelhos difusores de cheiro; atomizadores; difusores; 

incluindo peças e acessórios e para uso doméstico.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083004

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : ESPA INTERNATIONAL (UK) LIMITED

 地址 Endereço : ESPA House, Crosby Way, Farnham, Surrey GU9 7XX Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 英格蘭 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Produtos têxteis; toalhas; toalhas de banho; toalhas de rosto; toalhas de mão; toalhas de 

algodão; roupa de cama; têxteis para a casa; toalhas de fibras naturais para uso e venda.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083005

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : ESPA INTERNATIONAL (UK) LIMITED

 地址 Endereço : ESPA House, Crosby Way, Farnham, Surrey GU9 7XX Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 英格蘭 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Roupões de banho e chapéus de fibras naturais; chinelos, principalmente de fibras naturais; 

todos para uso e venda.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083006

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : ESPA INTERNATIONAL (UK) LIMITED

 地址 Endereço : ESPA House, Crosby Way, Farnham, Surrey GU9 7XX Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 英格蘭 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de negócios de spas, health clubs, clubes de lazer e resorts.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083007

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/12

[730] 申請人 Requerente : ESPA INTERNATIONAL (UK) LIMITED

 地址 Endereço : ESPA House, Crosby Way, Farnham, Surrey GU9 7XX Inglaterra
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 國籍 Nacionalidade : 英格蘭 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Elaboração de projectos para spas, health clubs, clubes de lazer e resorts.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083023

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : ENI S.P.A.

 地址 Endereço : Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos usados na indústria, ciência e fotografia, bem como na agricultura, hor-

ticultura e silvicultura; resinas artificiais em bruto, matérias plásticas em bruto; adubos; 

compostos para extinção de incêndios; preparados para têmpera e soldadura; substâncias 

químicas para a preservação de alimentos; substâncias para curtimento; adesivos usados na 

indústria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083024

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : ENI S.P.A.

 地址 Endereço : Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; compostos para absorver, humedecer e compac-

tar poeira; combustíveis (incluindo essência para automóveis) e iluminantes; velas e pavios 

para iluminação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083025

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/13

[730] 申請人 Requerente : ENI S.P.A.
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 地址 Endereço : Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos feitos nestas matérias não incluí-

dos noutras classes; plásticos obtidos por extrusão para uso na manufactura; materiais para 

embalagem, calafetagem e isolamento; tubos flexíveis, não metálicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083125

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : 大連千禧戶外用品銷售有限公司 

 地址 Endereço : 中國遼寧省大連市甘井子區泉水A2區29-4號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 釣魚竿，釣魚用浮子，釣魚鉤，釣魚用具，釣魚線，釣魚用繞線輪，漁簍（捕魚陷阱），釣魚用腸

線，咬鉤指示器（釣具），咬鉤感測器（釣具），高爾夫球杆，體育活動器械，高爾夫帶輪或不帶

輪的高爾夫球袋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083134

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : MHCS

 地址 Endereço : 9, avenue de Champagne 51200, Epernay, FRANCE

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 酒精飲料（啤酒除外）；葡萄酒；汽泡酒；蘋果酒，消化酒（酒及利口酒）；烈酒。（全屬第33類產

品）  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、白色、香檳色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/083135

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : COINTREAU

 地址 Endereço : Carrefour Molière, 49124 SAINT BARTHELEMY  D’ANJOU, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 除啤酒外之酒精飲料。（全屬第33類產品）  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083136

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/14

[730] 申請人 Requerente : ACCOR

 地址 Endereço : 110 Avenue de France 75013 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 飯店、汽車旅館服務；飯店服務；提供食物及飲料；自助餐廳、茶室、酒吧（俱樂部除外）；臨時

住宿；假日用別墅（住宿）；為旅客預訂飯店房間之服務；預訂臨時住宿之服務；有關飯店及餐

館服務之非商業顧問及諮詢；會議室及會談室之租賃。（全屬第43類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083166

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/18

[730] 申請人 Requerente : Walton International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 1586, George Town, Grand Cayman, KY1-1110, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho e por grosso relativos a relógios de pulso e de parede, artigos 

ópticos, artigos de couro ou imitação de couro; estojos, sacos, sacos de praia, malas de 

mão, sacas de viagem, bolsas para a cintura, bolsas, pastas, pastas para desenhos, carteiras, 

porta-chaves, malas de viagem, porta-moedas, carteiras para notas, correntes para chaves, 

chapéus-de-chuva, guarda-sóis, bengalas, bordões, estojos e carteiras para cartões de cré-

dito, mochilas, sacos escolares, sacolas, sacos para compras, sacos para desporto, sacos de 
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lona, sacos para dinheiro, malas a tiracolo, boldriés, estojos para chaves, estojos para livros 

de cheques, peças e acessórios para todos os produtos atrás citados, acessórios de moda, 

vestuário, calçado, chapelaria, casacos curtos, calças de ganga, calças, calções, faixas para 

os pulsos, camisas, camisas causais, vestuário exterior causal, t-shirts, blusas, saias, coletes, 

casacos, camisolas para treino, fatos de treino, roupa de desporto, fatos para ginástica, ves-

tidos, camisolas de decote em bico, camisolas curtas, camisolas de malha, roupa interior, 

bandoletes, bonés, chapéus, lenços para a cabeça, gravatas, peúgas, cintos, polainas de lã,  

polainas, meias, collants, soutiens, sapatos, botas, chinelos; serviços de vendas a retalho 

para os produtos acima referidos prestados pela Internet e outros locais e redes informáti-

cas globais; compilação de listas de endereços, correio, telefone e todos os outros meios de 

comunicações e telecomunicações para fazer encomendas, publicidade directa por correio, 

serviços de assessoria de negócios e de gestão comercial, serviços de publicidade, serviços 

de mostras de mercadorias, serviços publicitários, serviços de marketing e promocionais, 

análises e pesquisa de mercado, serviços de agência de importação e/ou exportação, pro-

cura e compra de produtos em nome de uma empresa, decoração de montras; tudo incluído 

na Classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083169

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/18

[730] 申請人 Requerente : Montblanc-Simplo GmbH

 地址 Endereço : 100, Hellgrundweg, 22525 Hamburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Joalharia; botões de punho; molas para gravatas; anéis [joalharia], pulseiras [joalharia], 

brincos, colares [joalharia], alfinetes-de-peito [joalharia]; relógios, cronómetros, relógios 

[de parede ou de sala], movimentos de relojoaria, braceletes de relógio, pulseiras de reló-

gio, caixas em materiais preciosos para relógios e joalharia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083170

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/18

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

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

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

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

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

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

enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083171

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/18

[730] 申請人 Requerente : De Beers Intangibles Limited

 地址 Endereço : 17 Charterhouse Street, London EC1N 6RA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

noutras classes; artigos de joalharia e bijutarias; pedras preciosas e semipreciosas; relojoa-

ria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083172

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/18

[730] 申請人 Requerente : De Beers Intangibles Limited

 地址 Endereço : 17 Charterhouse Street, London EC1N 6RA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho e por grosso, publicidade e serviços de marketing, tudo no sec-

tor de metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, artigos de 

joalharia e bijutarias, pedras preciosas e semipreciosas, relojoaria e instrumentos crono-

métricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083173

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/18

[730] 申請人 Requerente : GONZALEZ BYASS, S.A.

 地址 Endereço : Manuel María González, 12, 11403 Jerez de la Frontera (Cádiz), Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Whisky.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083174

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/18

[730] 申請人 Requerente : RIVOLTA CARMIGNANI S.p.A.

 地址 Endereço : Via Visconti 15 – 20846 Macherio (MB) – Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Toalhas de mesa, roupa de cama, roupa de banho, toalhas de cozinha, linhos, tudo incluído 

na Classe 24.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083175

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/18

[730] 申請人 Requerente : 驁映娛樂製作有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場17Q 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 文娛，體育活動的服務，為藝術家提供模特。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083176

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : MB Signature - Eventos, Limitada

 地址 Endereço : Av. Dr. Francisco Vieira Machado, n.º 679, Edf. Industrial Nam Fong, Bloco C, 9.º andar, 

Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos 

e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de progra-

mas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; publicação/edição de música, revistas e periódicos; organização e produção audiovi-

sual e multimédia; formação profissional e educação; serviços relativos ao divertimento e en-

tretenimento ou recreação e educação; serviços de disponibilização de informação relativa 

a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a 

clubes de golfe, torneios de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais, incluindo 

a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, vermelha, amarelo alaranjado, verde, cinzenta, preta (tal como representadas na fi-

gura).

[210] 編號 N.º : N/083177

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : MB Signature - Eventos, Limitada

 地址 Endereço : Av. do Dr. Francisco Vieira Machado, n.º 679, Edf. Industrial Nam Fong, Bloco C, 9.º andar, 

Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos 

e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de progra-

mas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; publicação/edição de música, revistas e periódicos; organização e produção audiovi-

sual e multimédia; formação profissional e educação; serviços relativos ao divertimento e en-

tretenimento ou recreação e educação; serviços de disponibilização de informação relativa 

a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a 

clubes de golfe, torneios de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais, incluindo 

a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branca e preta (tal como representadas na figura).

[210] 編號 N.º : N/083178

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : MB Signature - Eventos, Limitada

 地址 Endereço : Av. do Dr. Francisco Vieira Machado, n.º 679, Edf. Industrial Nam Fong, Bloco C, 9.º andar, 

Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos 

e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de progra-

mas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; publicação/edição de música, revistas e periódicos; organização e produção audiovi-

sual e multimédia; formação profissional e educação; serviços relativos ao divertimento e en-
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tretenimento ou recreação e educação; serviços de disponibilização de informação relativa 

a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a 

clubes de golfe, torneios de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais, incluindo 

a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branca e preta (tal como representadas na figura).

[210] 編號 N.º : N/083179

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : MB Signature - Eventos, Limitada

 地址 Endereço : Av. do Dr. Francisco Vieira Machado, n.º 679, Edf. Industrial Nam Fong, Bloco C, 9.º andar, 

Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos 

e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de progra-

mas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; publicação/edição de música, revistas e periódicos; organização e produção audiovi-

sual e multimédia; formação profissional e educação; serviços relativos ao divertimento e en-

tretenimento ou recreação e educação; serviços de disponibilização de informação relativa 

a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a 

clubes de golfe, torneios de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais, incluindo 

a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branca e preta (tal como representadas na figura).

[210] 編號 N.º : N/083180

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : MB Signature - Eventos, Limitada

 地址 Endereço : Av. do Dr. Francisco Vieira Machado, n.º 679, Edf. Industrial Nam Fong, Bloco C, 9.º andar, 

Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos 

e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de progra-

mas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; publicação/edição de música, revistas e periódicos; organização e produção audiovi-
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sual e multimédia; formação profissional e educação; serviços relativos ao divertimento e en-

tretenimento ou recreação e educação; serviços de disponibilização de informação relativa 

a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a 

clubes de golfe, torneios de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais, incluindo 

a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branca e preta (tal como representadas na figura).

[210] 編號 N.º : N/083181

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : MB Signature - Eventos, Limitada

 地址 Endereço : Av. do Dr. Francisco Vieira Machado, n.º 679, Edf. Industrial Nam Fong, Bloco C, 9.º andar, 

Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos 

e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de progra-

mas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; publicação/edição de música, revistas e periódicos; organização e produção audiovi-

sual e multimédia; formação profissional e educação; serviços relativos ao divertimento e en-

tretenimento ou recreação e educação; serviços de disponibilização de informação relativa 

a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a 

clubes de golfe, torneios de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais, incluindo 

a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul e cinzenta (tal como representadas na figura).

[210] 編號 N.º : N/083182

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : MB Signature - Eventos, Limitada

 地址 Endereço : Av. do Dr. Francisco Vieira Machado, n.º 679, Edf. Industrial Nam Fong, Bloco C, 9.º andar, 

Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos 

e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de progra-

mas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 
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vivo; publicação/edição de música, revistas e periódicos; organização e produção audiovi-

sual e multimédia; formação profissional e educação; serviços relativos ao divertimento e en-

tretenimento ou recreação e educação; serviços de disponibilização de informação relativa 

a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a 

clubes de golfe, torneios de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais, incluindo 

a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branca e preta (tal como representadas na figura).

[210] 編號 N.º : N/083183

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : 吳聚呈

   WU JUCHENG

 地址 Endereço : 澳門東北大馬路219號海濱四座7樓H 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 麵粉及糓類製品，麵包，糕點及糖果，食用澱粉，茶，咖啡，糖，米，咖啡代用品，調味用香料。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083184

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Reservatórios metálicos; tanques de armazenagem industrial de calor baixo; tanque de 

armazenagem refrigerada e criogénica para uso industrial; tanques para armazenagem de 

combustível líquido; recipientes de armazenamento metálicos; plataformas offshore; plata-

formas de carga e descarga metálicas; plataformas giratórias para manuseamento de carga; 

plataformas de transferência para manuseamento de carga; recifes artificiais metálicos para 

peixes; gaiolas metálicas para aves; cabines metálicas para pintura por pulverização; mol-

des metálicos para moldagem de produtos de cimento; agulhas metálicas para mudanças de 

via de caminhos-de-ferro; sinais de trânsito metálicos não luminosos e não mecânicos; bali-

zas metálicas não-luminosas; tanques metálicos de armazenamento de água industrial; tan-

ques metálicos de armazenamento de gás liquefeito; tanques metálicos de armazenamento 

de gás; tampas flutuantes internas em alumínio para uso em tanques de armazenamento de 
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gás ou gás liquefeito; polias, molas e válvulas metálicas não incluindo elementos de máqui-

nas; junções metálicas para tubos; flanges metálicas; chaves; chavetas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083185

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Carregadores munidos de rodas e respectivas peças e acessórios; máquinas de pavimenta-

ção de betão e respectivas peças e acessórios; máquinas e aparelhos de mineração e respec-

tivas peças e acessórios; máquinas e aparelhos de construção e respectivas peças e acessó-

rios; máquinas e aparelhos de carga e descarga de e respectivas peças e acessórios; limpa-

-neves e respectivas peças e acessórios; máquinas e aparelhos para corte de madeira, para 

marcenaria ou para fabrico de folheado de madeira ou de contraplacado; máquinas e ins-

trumentos de lavoura com excepção de ferramentas manuais; máquinas e instrumentos 

para cultivo; máquinas e instrumentos de ceifar; máquinas e instrumentos transformadores 

de fibras vegetais para fabrico de auxiliares agrícolas a partir de materiais vegetais fibrosos 

em estado bruto; prensas de forragem; máquinas de corte de forragem ou cortadores de ali-

mentos para animais; máquinas de mistura de forragem  ou misturadoras de rações; tritu-

radoras de blocos de forragem prensada ou moinhos de rações; motores principais não 

eléctricos não para veículos terrestres sem ser moinhos de água e moinhos de vento; má-

quinas e instrumentos pneumáticos ou hidráulicos; veios, eixos ou fusos sem ser para veí-

culos terrestres; rolamentos sem ser para veículos terrestres; acoplamentos ou conectores 

para veios sem ser para veículos terrestres; engrenagem e transmissões de potência para 

máquinas não para veículos; amortecedores sem ser para veículos terrestres; molas sem ser 

para veículos terrestres; travões sem ser para veículos terrestres; válvulas sem ser para veí-

culos terrestres; máquinas para cortar a relva; arrancadores para motores e máquinas mo-

trizes; motores de corrente alterna e motores de corrente contínua não incluindo aqueles 

para veículos terrestres, mas incluindo peças para motores de corrente alterna e para moto-

res de corrente contínua; geradores de corrente alterna ou alternadores; geradores de cor-

rente contínua; máquinas de cortar arbustos; aparadores de sebes; máquinas agrícolas; ins-

trumentos agrícolas com excepção dos accionados manualmente; turbinas a gás sem ser 

para veículos terrestres; geradores de electricidade; turbinas a gás de pequeno porte para 

activar bombas; geradores de energia eléctrica móveis; máquinas e aparelhos de compacta-

ção de resíduos; máquinas trituradoras de resíduos; aparelhos de lavagem ou de limpeza de 

ecrãs de cristais líquidos (LCD), circuitos integrados ou semicondutores, painéis solares; 

máquinas e aparelhos para o fabrico de ecrãs de cristais líquidos (LCD); máquinas e apare-

lhos para o fabrico de semicondutores; máquinas e aparelhos para o fabrico de circuitos in-

tegrados; máquinas e aparelhos para o fabrico de baterias solares; máquinas e aparelhos 

para o processamento de plástico; máquinas e aparelhos  a laser para o tratamento de me-

tais; máquinas e aparelhos para trabalhar o vidro; máquinas e aparelhos têxteis; movable 

floorboards; máquinas e aparelhos para a elevação de pavimentos movíveis; transportado-
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res pneumáticos; máquinas de triagem para a indústria; máquinas de vibração para uso in-

dustrial; máquinas e ferramentas para trabalhar os metais; dispositivos para fornecimento 

de materiais para tratamento dos metais; aparelhos de lavagem; sistemas de produção de 

energia solar; geradores de energia eléctrica de estado sólido; equipamentos de produção 

de energia a partir de biomassa; motores a gás sem ser para veículos terrestres; máquinas e 

aparelhos de eliminação de resíduos industriais; equipamentos de reciclagem de resíduos; 

sistemas geradores de energia hidroeléctrica; turbinas hidroeléctricas; turbinas eólicas; 

aparelhos e geradores de energia das marés; aparelhos de lavagem para aeronaves; instala-

ções de lavagem de veículos; máquinas automáticas de manuseamento de bagagem [mani-

puladores] para aeroportos; equipamentos de manuseamento de bagagem para aeroportos; 

máquinas e aparelhos de processamento químico; equipamentos de processamento de car-

bonização de resíduos; tanques de combustível para motores de combustão interna sem ser 

para veículos terrestres; equipamentos de tratamento de gases de escape para motores de 

foguetões sem ser para veículos terrestres; aparelhos de jactos para combustível; instala-

ções, sistemas de máquinas, dispositivos e componentes e equipamentos dos mesmos para 

a construção, limpeza e/ou reparação de condutas, desde que incluídos nesta classe; equi-

pamentos de processamento para eliminação e reciclagem  de resíduos; máquinas para eli-

minação de resíduos através da pirólise de substâncias perigosas; equipamentos de elimina-

ção de resíduos para a produção de gás metano a partir de resíduos orgânicos fermentados; 

equipamentos para o fabrico de tijolos a partir de cinzas volantes; máquinas e aparelhos 

para trabalhar pedra; máquinas trituradoras para a formação de cimento; máquinas tritu-

radoras para refinação de metais não-ferrosos; equipamentos de eliminação de resíduos; 

máquinas para perfurar túneis; tuneladoras de escudo; transportadores pneumáticos ou hi-

dráulicos para cargas pesadas; engrenagens de redução para turbinas; turbinas sem ser 

para veículos terrestres; turbogeradores de ciclo orgânico de Rankine; unidades de turbo-

geradores de ciclo orgânico de Rankine; turbinas a vapor; motores diesel sem ser para veí-

culos terrestres e respectivas peças e acessórios; geradores e respectivas peças e acessórios; 

supercompressores ou turbocompressores e respectivas peças e acessórios ; acoplamentos 

ou conectores sem ser para veículos terrestres; turboventiladores sem ser para fins específi-

cos; compressores sem ser para fins específicos; compressores a vapor; compressores centrí-

fugos sem ser para fins específicos; robôs [máquinas ]; robôs industriais;  mecanismos de 

propulsão sem ser para veículos terrestres; dispositivos hidráulicos de abertura e fecho de 

portas para veículos ferroviários; dispositivos eléctricos de abertura e fecho de portas para 

veículos ferroviários; bombas sem ser para fins específicos; motores hidráulicos; transmis-

sões hidráulicas; cilindros hidráulicos; máquinas e ferramentas hidráulicas para trabalhar 

metais; máquinas e aparelhos hidráulicos para exploração mineira; máquinas e aparelhos 

hidráulicos para a construção; máquinas e aparelhos hidráulicos de carga e descarga; insta-

lações de lavagem para rolamentos de material circulante ferroviário; aparelhos de lavagem 

de alta pressão; máquinas para içar redes de pesca; máquinas e aparelhos para processa-

mento de alimentos ou bebidas; máquinas e aparelhos de pintura; motores a gasolina sem 

ser para veículos terrestres; motores a vapor para embarcações; motores a jacto sem ser 

para veículos terrestres; motores de foguetões sem ser para veículos terrestres; válvulas hi-

dráulicas; actuadores hidráulicos; aparelhos de controlo hidráulico para máquinas motrizes 

não eléctricas; servomotores sem ser para veículos terrestres; aparelhos de controlo hi-

dráulico para máquinas e ferramentas para trabalhar metais; aparelhos de controlo hidráu-

lico para máquinas e aparelhos de exploração mineira; máquinas e aparelhos de produção 

de pasta de papel, de papel ou de tratamento do papel; máquinas e aparelhos de impressão 

ou de encadernação; máquinas de costura; máquinas de fabrico de calçado; máquinas para 

curtir o couro; máquinas de processamento de tabaco; máquinas e aparelhos para fabrico 

de vidraria; máquinas e aparelhos de embalagem ou acondicionamento; rodas de oleiro 
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eléctricas; máquinas e aparelhos para o fabrico de produtos de borracha; peças para moto-

res principais não eléctricos para veículos terrestres; máquinas de distribuição de fitas ade-

sivas; máquinas de estampagem automáticas; máquinas de lavar roupa eléctricas para fins 

industriais; máquinas e máquinas-ferramentas para reparar e consertar fugas; sistemas de 

estacionamento mecânicos; máquinas para misturar alimentos para uso comercial; máqui-

nas para descascar alimentos para uso comercial; máquinas de lavar louça para fins indus-

triais; máquinas para cortar, picar e fatiar para uso comercial; máquinas enceradoras eléc-

tricas para fins industriais; aspiradores para fins industriais; dispositivos para abrir e fechar 

cortinados operados electricamente; bombas hidráulicas sem ser para fins específicos; ele-

mentos de máquinas sem ser para veículos terrestres; máquinas de processamento de resí-

duos através de processos de fusão optimizada de plasma; propulsores para embarcações; 

equipamentos de propulsão para embarcações; turbinas a vapor para embarcações.

[540] 商標 Marca : 

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

excluiu-se «veículos de carga-transporte-descarga e respectivas peças e acessórios», por 

pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/083186

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos para o controlo do consumo de energia; máquinas e aparelhos para 

o controlo de fontes de energia; baterias solares; painéis solares fotovoltaicos; dispositivos 

de controlo eléctricos, software de computador para o controlo de geradores; software de 

computador para monitorar e gerir o consumo de energia; máquinas e aparelhos de distri-

buição ou de controlo de energia; conversores de energia eléctrica; aparelhos e equipamen-

tos de transporte de energia eléctrica sem contacto ou isolada; aparelhos de carregamento 

de baterias para veículos eléctricos; aparelhos e instrumentos de laboratório; máquinas 

e instrumentos de medição ou de testes; máquinas e aparelhos electrónicos; máquinas e 

aparelhos de cultura de células automatizados para laboratório; software de computador 

para gestão de sistemas logístico para profissionais de saúde; instalações, sistemas de má-

quinas, dispositivos e componentes e equipamentos para os mesmos, todos para o treino 

de combate a incêndios, treino de fuga ou salvamento de incêndios; máquinas e aparelhos 

móveis para hangares de aeronaves; simuladores de direcção, controlo e manutenção de 

veículos terrestres, aéreos ou marítimos; aparelho de testes de túneis de vento; dispositivos 

de calibração para calibrar o equilíbrio automaticamente; máquinas de calibração automá-

tica do equilíbrio; aparelhos de teste sob a forma de um túnel de vento; controladores para 

manómetros; controladores de temperatura constante; aparelhos de condicionamento tér-

mico para transdutores de pressão; simuladores de direcção e controlo de veículos terres-

tres, aéreos ou marítimos; máquinas e instrumentos de medição ou ensaio do desempenho 

de aviões; contadores e verificadores eléctricos ou magnéticos do desempenho de aviões; 

computadores e software de computador  para medição do desempenho de aviões; equi-
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pamentos de bancos de ensaio para veículos aéreos; equipamentos de assistência em terra 

para veículos aéreos; simuladores para o treino de voo de veículos aéreos; simuladores para 

treino táctico e de utilização de armas para veículos aéreos; simuladores para o treino de 

manutenção de veículos aéreos; baterias; conversores de potência; máquinas e aparelhos 

para fornecimento e estabilização da energia; dispositivo de armazenamento de bateria 

para veículos ferroviários; condensadores para a distribuição de energia eléctrica e para o 

controlo da distribuição de energia eléctrica; baterias de armazenamento de níquel-hidreto 

metálico para sistemas de produção de energia elétrica; células de armazenamento eléctri-

cas de níquel-hidrogénio; baterias eléctricas recarregáveis; acumuladores para distribuição 

de energia eléctrica e controlo da distribuição de energia eléctrica; máquinas de controlo 

ou distribuição de energia; blocos e unidades de distribuição de energia eléctrica; sistemas 

de distribuição eléctrica; painéis de distribuição de energia; controladores de câmaras de 

vídeo; estabilizadores de câmaras; câmaras de segurança; dispositivos e aparelhos de tele-

comunicações; máquinas para inspecção de bagagem de mão; sistemas para a inspecção de 

bagagem de mão; equipamento colector de corrente para vagões ferroviários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083187

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Caldeiras; permutadores de calor não sendo peças de máquinas; reactores nucleares; equi-

pamentos de remoção de gás inflamável para centrais de energia nuclear ; gaseificação para 

fins industriais; fornos de pirólise para a eliminação de resíduos; incineradores de lixo; va-

sos de pressão, especialmente adaptados para reactores nucleares; fornos de aquecimento 

para fábricas de produtos químicos; aparelho de secagem de carvão para fornos de coques; 

secadores de tubo para fornos de coques de carvão; secadores de tubo para lenhite de gran-

de humidade; aparelhos de secagem para uso industrial; equipamentos de dessulfurização 

de gases de combustão; equipamento para tratamento de esgotos; máquinas e aparelhos de 

fermentação de metano para tratamento de esgotos; equipamentos de tratamento de lamas; 

instalações de purificação de água; fornos de calcinação para fins industriais; refrigerado-

res para uso na indústria de cimento; fornos rotativos para fins industriais; fornos eléctricos 

para fins industriais; instalações e aparelhos de ventilação; aparelhos de ionização para o 

tratamento do ar ou da água; díodos emissores de luz [ LED] lâmpadas eléctricas e outros 

aparelhos de iluminação; recuperadores para processamento químico; aparelhos a vapor 

para processamento químico; evaporadores para processamento químico; destiladores 

para processamento químico; esterilizadores de leite; fornos industriais; aparelhos de 

secagem de forragem; aparelhos de ar-condicionado para fins industriais; máquinas e apa-

relhos de congelamento; secadores de roupa eléctricos para fins industriais; secadores de 

cabelo e aparelhos a vapor para uso em salões de beleza; aparelhos e instalações de cozi-

nha para fins industriais; aparelhos e instalações de secagem de louça para fins industriais; 

tanques de tratamento de águas residuais para fins industriais; tanques sépticos para fins 
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industriais; aquecedores de água solares; aparelhos para a purificação da água; torneiras 

para água potável; válvulas de controlo do nível para tanques; torneiras para canalização.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083188

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Basculadores de descarga para virar vagões de mercadorias; carrinhos de empurrar para 

exploração mineira; reboques para carrinhos de empurrar para exploração mineira; tele-

féricos para manuseamento de carga ou mercadorias; motores de tração; motores princi-

pais não eléctricos para veículos terrestres; veios, eixos ou fusos para veículos terrestres; 

rolamentos para veículos terrestres; acoplamentos ou conectores para veículos terrestres; 

caixas de velocidades e engrenagens para veículos; amortecedores para veículos terrestres; 

molas para veículos terrestres; travões para veículos terrestres; alarmes anti-roubo para 

veículos; motores de corrente alterna ou motores de corrente contínua para veículos terres-

tres não incluindo as suas peças; embarcações e respectivas peças e acessórios; planadores; 

automóveis e respectivas peças e acessórios; veículos motorizados de duas rodas, motoci-

cletas, scooters, ciclomotores, veículos de duas rodas, bicicletas e suas peças e acessórios; 

carrinhos; remendos de borracha adesivos para reparação de pneus ou câmaras-de-ar; car-

rinhos de bebé, carrinhos de criança; riquexós; carrinhos de mão; carruagens puxadas por 

cavalos; reboques de bicicletas (Riyakah); reboques; aeronaves e respectivas peças e aces-

sórios; embarcações privadas e respectivas peças e acessórios; propulsores a hélice para 

barcos; dispositivos de comando para navios; helicópteros e respectivas peças e acessórios; 

veículos aéreos não tripulados; máquinas e aparelhos estabilizadores de potência  para 

aviões; veículos ferroviários eléctricos; locomotivas; capas de protecção com aquecimento 

para vagões ferroviários; trincos de coberturas de estruturas inferiores de carroçarias de 

vagões ferroviários; material rolante ferroviário e respectivas peças e acessórios; assentos 

de vagões ferroviários; porta-bagagens de vagões ferroviários; assentos para vagões fer-

roviários; carroçarias para vagões ferroviários; rodas para vagões ferroviários; estruturas 

inferiores de carroçarias para vagões ferroviários; chassis para vagões ferroviários; alças de 

mão para vagões ferroviários; portas para vagões ferroviários; acoplamentos para vagões 

ferroviários; componentes de transmissão para veículos terrestres; unidades flutuantes de 

armazenamento e transferência; veículos ferroviários de alta velocidade; locomotivas eléc-

tricas; veículos ferroviários subterrâneos ou carruagens ferroviárias subterrâneas; veículos 

ferroviários de passageiros; desmultiplicadores para embarcações; trenós e veículos de tre-

nós; pára-quedas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083189

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Porta-chaves, bugigangas ou berloques; ornamentos pessoais [joalharia, com excepção de 

botões de punho]; botões de punho; ornamentos para sapatos em metais preciosos; relógios 

de mesa e de parede e relógios; fivelas para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083190

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Pasta para modelar; tinta correctora para heliografia; branquetas para tipografia não em 

matérias têxteis; caracteres de impressão; placas de endereços para máquinas de impres-

são de endereços; prensas para cartões de crédito não eléctricas; máquinas de escrever; 

aparelhos manuais para etiquetar; aparelhos e máquinas de encadernação para escritórios; 

máquinas de selagem de envelopes para escritórios; laminadores de documentos para uso 

em escritório; telas de tinta para máquinas de reprodução de documentos; trituradores de 

papel para escritório; máquinas de franquiar para escritório; stencils; prensas de agrafar 

para escritório; instrumentos para o traçado de curvas; perfuradores de papel para escritó-

rio; esquadros em T para desenho; canetas de desenho; compassos para desenho; materiais 

de desenho; réguas de secção quadrada; afiadores de lápis; tabuleiros para tintas; rolos 

para pintores de edifícios; pentes para marmorear; sacos cónicos de papel; caixas de cartão 

para chapéus; caixas de cartão ou de papel; papel para embalagem; envelopes para garrafas 

de cartão ou de papel; embalagens para garrafas de cartão ou de papel; papel de embrulho; 

tubos de cartão; embalagens de plástico com bolhas de ar para embrulho e embalagem; 

película plástica para embrulhar; elásticos para escritórios; bases para copos de cerveja; 

bases para copos e garrafas de papel; filtros de café de papel; roupa de mesa de papel; sa-

cos de lixo de papel ou de plástico; desenhos ou padrões para  bordados;  giz de alfaiate; 

giz de marcação; toalhas de papel; papel higiénico; ampara-livros; armários para artigos 

de papelaria para escritório; retratos; porta-passaportes; molas para dinheiro; maquetes 

de arquitectura;  plásticos para a modelagem; papel de toilette; materiais de filtragem em 

papel; papel de filtro; papel Xuan para a pintura e caligrafia chinesas; papel para máquinas 

de gravação; mata-borrões; folhas de celulose recuperada para embrulho; papel de polpa de 

madeira; folhas de papel para papelaria; carimbos de endereços; álbuns; repertórios; car-

tões; cartões de felicitações; pranchetas; marcadores de livros; porta-minas para lapiseiras; 

livros de recortes; pedras de tinta ou tinteiros; almofadas para carimbos; autocolantes para 

papelaria; blocos de notas; pastéis (lápis); crayons; fitas de papel; canetas; marcadores para 
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papelaria; cartões de felicitações musicais; etiquetas não em matérias têxteis; biblioraptos 

(pastas para folhas soltas); sinetes ou carimbos; almofadas para carimbos; porta-carimbos; 

estojos para carimbos ou sinetes; lápis; pioneses; caixas de tintas para uso escolar; tabelas 

aritméticas; ardósias para escrever ; dedeiras para uso em escritório; agrafos para escritó-

rios; pastas de arquivo para escritório; facas ou corta-papéis para uso em escritório; raspa-

deiras ou borrachas para escritórios; aparelhos para a montagem de fotografias; bandejas 

para cartas; porta-documentos para artigos de papelaria; capas para papéis; apagadores de 

borracha; papel para eletrocardiógrafos; gráficos; distribuidores de fita adesiva para uso em 

escritório; registos (livros); globos terrestres; placas de gravura; instrumentos de escrita; 

estojos de escrita; obreias para cartas; selos para carimbar; envelopes para papelaria; papel 

de cópia para papelaria; pisa-papéis; blocos de papel de escrita; envoltórios para artigos de 

papelaria; canetas de tinta; argila para modelagem; pincéis para escrever; cartão de pasta 

de madeira para papelaria; lápis de carvão; postais; materiais de instrução e de ensino, ex-

cluindo os aparelhos; anilhas para charutos; catálogos; calendários; estampas gráficas; bi-

lhetes; boletins informativos; guias e manuais; panfletos; cartazes; produtos de impressão; 

livros de música; revistas; publicações impressas; livros; livretos; jornais; ozalites (planos) ; 

desenhos e planos; prospectos; mapas geográficos; atlas; periódicos ; almanaques; livros de 

banda desenhada; gravuras; aquarelas; oleografias; fotografias; suportes para fotografias; 

folhas-volantes; selos postais; produtos de cartão corrugado; emblemas impressos; etique-

tas de bagagem; padrões de papel; emblemas de papel; estandartes de papel; bandeiras de 

papel; produtos de cartão; recipientes de papel para embalagem; papel e cartão; pinturas 

e trabalhos caligráficos; autocolantes decorativos para bicicletas; materiais de estudo e de 

papelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083191

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Armações para malas de mão; armações para porta-moedas; ferraduras; sacos; bolsas; cha-

péus-de- chuva e suas partes; bengalas; bastões; partes em metal para bastões e bengalas; 

punhos para bastões e bengalas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083192

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan
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 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário exterior de estilo não-japonês; casacos; «sweaters»; camisas; roupa de dormir; 

roupa interior; roupa de natação ou fatos de banho; toucas de banho ou toucas de natação; 

camisolas; T-shirts; roupa para desporto; roupa para desportos náuticos; fatos de máscaras; 

vestuário; máscaras de dormir; aventais; protectores de colarinhos para vestir; peúgas e 

meias; perneiras e polainas; estolas de pele; xales; lenços de cabeça e pescoço; peúgas de 

estilo japonês [tabi]; coberturas para usar sobre peúgas de estilo japonês; luvas e mitenes; 

gravatas; lenços de pescoço; bandanas ou lenços; «thermal supporters» [vestuário]; cache-

cóis; abafos para as orelhas; toucas de dormir; chapelaria para vestir; ligas; suspensórios de 

peúgas; suspensórios; faixas para a cintura; cintos para vestuário; calçado com a excepção 

de botas para desporto; tamancos de madeira de estilo japonês [Geta]; sandálias de estilo 

japonês [Zori]; botas para desporto; calçado para windsurf.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083193

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Fivelas para vestuário; ilhós para vestuário; fitas elásticas; fitas; braçadeiras; insígnias para 

vestir não em metais preciosos; emblemas para vestir não em metais preciosos; broches 

para vestuário; alfinetes especiais para faixas de quimono (obi-dome); alfinetes para bonés 

não de metal precioso; remendos ornamentais adesivos para casacos; braçadeiras; orna-

mentos para o cabelo; botões; ornamentos para sapatos não em metais preciosos; ilhós para 

sapatos; atacadores para sapatos; fechos em metal para sapatos e botas; emblemas orna-

mentais.

[540] 商標 Marca : 

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

excluiu-se «emblemas em papel», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/083194

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28
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[511] 產品 Produtos : Máquinas de diversão e aparelhos para uso no parque de diversões; brinquedos; bonecas; 

jogos Go; xadrez japonês [jogos Shogi]; cartas de jogar japonesas [Utagaruta]; dados; jogos 

de dados japoneses [Sugoroku]; copos para dados; jogos de ouros (naipe de cartas de jogar); 

jogos de xadrez; jogos de damas; aparelhos de prestidigitação; dominós; cartas de jogar; 

cartas de jogar japonesas [Hanafuda]; Mah-jong; máquinas e aparelhos de jogos; equipa-

mentos de bilhar; equipamentos de desporto; equipamentos de desporto para o surf, esqui 

aquático e mergulho; carrosséis  para parque de diversões; equipamento de pesca; bilhetes 

de loteria impressos sem ser brinquedos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083195

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade e anúncios publicitários; análise de gestão de negócios ou consulta-

doria de negócios; estudos de pesquisa de mercado ou de marketing; fornecimento de infor-

mações sobre vendas comerciais; gestão de negócios de hotéis; serviços retalhistas ou servi-

ços grossistas para uma variedade de produtos em cada domínio de vestuário, alimentos e 

bebidas, artigos para o dia-a-dia, contendo todos os artigos em conjunto; serviços de venda 

a retalho ou serviços de venda grossista de vestuário; serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda grossista de calçado; serviços de venda a retalho ou serviços de venda grossis-

ta de sacos e bolsas; serviços de venda a retalho ou serviços de venda grossista de artigos 

pessoais; serviços de venda a retalho ou serviços de venda grossista de automóveis; serviços 

de venda a retalho ou serviços de venda grossista para veículos motorizados de duas rodas, 

motocicletas, scooters, ciclomotores e veículos de duas rodas; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda grossista para bicicletas; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda grossista de máquinas, instrumentos e implementos e materiais agrícolas; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda grossista para produtos de impressão; serviços venda 

a retalho ou serviços de venda grossista de papel e artigos de papelaria; serviços de venda 

a retalho ou serviços de venda grossista de artigos de desporto; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda grossista de brinquedos, bonecas, máquinas e aparelhos de jogos; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda grossista de relógios de mesa e de parede, 

relógios e óculos; serviços de venda a retalho ou serviços de venda grossista de tabaco e ar-

tigos para fumadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083196

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19
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[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação, vistoria, reparação ou manutenção de turbinas de gás, geradores de energia; 

reparação ou manutenção de instalações industriais de produção de energia; reparação ou 

manutenção de caldeiras; reparação ou manutenção de permutadores de calor; reparação 

ou manutenção de instalações industriais de energia nuclear; reparação ou manutenção de 

instalações industriais de eliminação de resíduos; reparação ou manutenção de aparelhos 

de lavagem ou de limpeza para ecrãs de cristais líquidos (LCD), painéis, semicondutores 

ou bateria solar; reparação ou manutenção de equipamento de processamento para ecrãs 

de cristais líquidos (LCD), painéis, semicondutores, baterias solares ou FRP; reparação 

ou manutenção de instalações industriais de transformação de fibras; reparação ou ma-

nutenção de máquinas e aparelhos para a elevação de pavimentos movíveis; reparação ou 

manutenção de máquinas de triagem para a indústria; reparação ou manutenção de máqui-

nas de vibração para uso industrial; reparação ou manutenção de máquinas e ferramentas 

para trabalhar os metais; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de carga e 

descarga; reparação ou manutenção de dispositivos para fornecimento de materiais para 

trabalhos em metal; reparação ou manutenção de aparelhos de lavagem; reparação ou ma-

nutenção de aparelhos de parques de diversões; reparação ou manutenção de unidades de 

energia solar; reparação ou manutenção de sistemas de produção de energia; reparação 

ou manutenção de equipamento e aparelhos de transporte e distribuição de electricidade; 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos hospitalares; reparação ou manutenção 

de máquinas e aparelhos de cultura automatizada de células; reparação ou manutenção de 

unidades de energia hidráulica; reparação ou manutenção de turbinas eólicas; reparação 

ou manutenção de geradores de energia das marés; reparação ou manutenção de instala-

ções de lavagem de aeronaves; reparação ou manutenção de sistemas de manuseamento de 

bagagens ou mercadorias no aeroporto; reparação ou manutenção de máquinas de supervi-

são de bagagens de mão; reparação ou manutenção de sistemas de supervisão de bagagens 

de mão; reparação ou manutenção de instalações industriais para o processamento da 

carbonização de resíduos; reparação ou manutenção de instalações industriais químicas; 

reparação ou manutenção de tubos secadores para uso industrial; reparação ou manuten-

ção de secadores para uso industrial; reparação ou manutenção de instalações industriais 

para dessulfurização de gases de combustão; reparação ou manutenção de reservatórios de 

metais; reparação ou manutenção de contentores para armazenamento de metais; repara-

ção ou manutenção de atrelados; reparação ou manutenção de instalações para combate a 

incêndios; reparação ou manutenção de instalações de lançamento de mísseis; reparação 

ou manutenção de condutas tubulares; reparação ou manutenção de instalações de incine-

ração de resíduos; reparação ou manutenção de instalações para tratamento fermentativo 

de gás metano; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de processamento quí-

mico; reparação ou manutenção de instalações industriais para processamento de resíduos; 

reparação ou manutenção de equipamento de tratamento de esgotos; reparação ou manu-

tenção de equipamento de tratamento de lamas; reparação ou manutenção de instalações 

de purificação de água; reparação ou manutenção de fábricas de cimento; reparação ou ma-

nutenção de fábricas de metais não ferrosos; reparação ou manutenção de equipamento de 

eliminação de resíduos; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de mineração; 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de construção; reparação ou manuten-

ção de máquinas perfuradoras de túneis; reparação ou manutenção de máquinas de blinda-

gem; reparação ou manutenção de máquinas de manuseamento de materiais; reparação ou 



5230 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 16 期 —— 2014 年 4 月 16 日

manutenção de hangares de aeronaves; reparação ou manutenção de transportadores para 

cargas pesadas; reparação ou manutenção de robôs industriais; reparação ou manutenção 

de robôs para fins medicinais; reparação ou manutenção de embarcações; reparação ou 

manutenção de plataformas marítimas; construção de navios; reparação de bicicletas; re-

paração ou manutenção de automóveis; reparação ou manutenção de veículos motorizados 

de duas rodas, motocicletas, scooters, ciclomotores e veículos de duas rodas; reparação ou 

manutenção de motores eléctricos; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de 

distribuição ou controlo de energia; reparação ou manutenção de geradores de energia; 

reparação ou manutenção de arados e alfaias agrícolas salvo utensílios manuais; reparação 

ou manutenção de máquinas e utensílios para cultivo; reparação ou manutenção de máqui-

nas e utensílios de colheita; reparação ou manutenção de máquinas e utensílios de proces-

samento de fibras vegetais; reparação ou manutenção de prensas de forragem; reparação 

ou manutenção de cortadores de forragens; reparação ou manutenção de misturadores de 

forragens; reparação ou manutenção de moinhos de rações; reparação ou manutenção de 

conversor de energia eléctrica; reparação ou manutenção de sistemas logísticos hospitala-

res; reparação ou manutenção de instalações industriais de produção de energia a partir de 

biomassa; reparação ou manutenção de motas de água.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083197

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Gravações em vídeo; serviços de fotografia; produção de filmes, com excepção de filmes 

publicitários; circos; apresentação de actuações ao vivo; microfilmagem; entretenimento 

televisivo; operação de lotarias; edição de vídeo; dobragem; treino; ensino ou educação 

nas escolas; exames educativos; informação educativa; treinos práticos ou demonstrações; 

requalificação profissional; educação ou consultadoria sobre formação profissional para 

orientação profissional; cursos por correspondência; serviços de clubes de membros na área 

do entretenimento e da educação; organização e realização de simpósios; organização e 

realização de conferências; organização e realização de colóquios; organização de compe-

tições na área da educação ou entretenimento; treino de animais; serviços de jardim zooló-

gico; bibliotecas de empréstimo; publicação de livros electrónicos e revistas online; edição 

electrónica; publicação de livros; serviços de «layout», com excepção dos que tenham fins 

publicitários; informação recreativa; diversões; informação de entretenimento; serviços de 

treino em desporto; planeamento de festas para entretenimento; serviços de acampamen-

tos de férias para entretenimento; estúdios de cinema; serviços de estúdios de gravação; 

aluguer de campos de ténis; cronometragem de eventos desportivos; provisão de instala-

ções desportivas; aluguer de campos desportivos; serviços de jogo providenciados online a 

partir de uma rede informática; auditórios; provisão de instalações de museu para fins de 

apresentações ou exposições; reserva de lugares para espectáculos; aluguer de filmes cine-

matográficos; aluguer de equipamento para mergulho livre; aluguer de equipamento des-
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portivo, com excepção de veículos; aluguer de câmaras de vídeo ou «camcorders»; aluguer 

de aparelhos de rádio ou televisão; aluguer de gravações de som; aluguer de cassetes de ví-

deo; aluguer de brinquedos; aluguer de equipamentos de jogos; aluguer de aparelhos de ilu-

minação para estúdios televisivos ou cenários teatrais; reportagens fotográficas; serviços de 

interpretação de línguas; tradução; serviços noticiosos; organização de feiras e exposições 

na área da cultura ou educação; organização de competições desportivas; realização, direc-

ção e organização de seminários e «workshops»; aluguer de negativos de filmes; aluguer de 

positivos de filmes; instruções de manipulação robótica; provisão de instalações para filmes 

de cinema, espectáculos, peças de teatro, formação musical ou educacional; apresentação 

de filmes, espectáculos, peças de teatro e actuações musicais; aluguer de máquinas e apa-

relhos cinematográficos; produção de programas de rádio e televisão para terceiros através 

da utilização de equipamentos de vídeo e áudio; serviços educativos e de instrução relacio-

nados com artes, artesanato, desportos e conhecimento geral; organização, realização e di-

recção de corridas de barcos; organização, realização e direcção de corridas de cavalos; or-

ganização, realização e direcção de corridas de bicicletas; produção de filmes de vídeo nos 

campos da educação, cultura, entretenimento ou desporto (salvo para cinema, programas 

de rádio ou televisão e salvo para publicidade e anúncios); organização de entretenimento, 

com exclusão de filmes de cinema, espectáculos, peças de teatro, musicais, desporto, corri-

das de cavalos, corridas de bicicletas, corridas de barcos e corridas de automóveis; provisão 

de instalações de diversões; aluguer de telescópios e microscópios; cursos de revisão para 

exames estatais; exposições de produtos, modelos de escala, réplicas, amostras ou materiais 

impressos para demonstração da história da ciência ou tecnologia do tráfico e caminhos-

-de-ferro, veículos, embarcações e aeronaves; instrução de condução de veículos; aluguer 

de trabalhos de caligrafia e pintura; organização, realização e direcção de corridas de au-

tomóveis; instrução de condução de barcos; exposições de plantas; serviços de biblioteca 

de referência para registos de literatura e documentais; exposições de jardins; provisão de 

publicações electrónicas; instrução de condução de motociclos; organização de exposições 

de arte; produção de programas de rádio e televisão; realização de programas de rádio ou 

televisão; aluguer de máquinas e aparelhos de diversão; aluguer de máquinas e aparelhos 

de jogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083198

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Carregadores munidos de rodas e respectivas peças e acessórios; máquinas de pavimenta-

ção de betão e respectivas peças e acessórios; máquinas e aparelhos de mineração e respec-

tivas peças e acessórios; máquinas e aparelhos de construção e respectivas peças e acessó-

rios; máquinas e aparelhos de carga e descarga de e respectivas peças e acessórios; limpa-

-neves e respectivas peças e acessórios; máquinas e aparelhos para corte de madeira, para 

marcenaria ou para fabrico de folheado de madeira ou de contraplacado; máquinas e ins-
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trumentos de lavoura com excepção de ferramentas manuais; máquinas e instrumentos 

para cultivo; máquinas e instrumentos de ceifar; máquinas e instrumentos transformadores 

de fibras vegetais para fabrico de auxiliares agrícolas a partir de materiais vegetais fibrosos 

em estado bruto; prensas de forragem; máquinas de corte de forragem ou cortadores de ali-

mentos para animais; máquinas de mistura de forragem  ou misturadoras de rações; tritu-

radoras de blocos de forragem prensada ou moinhos de rações; motores principais não 

eléctricos não para veículos terrestres sem ser moinhos de água e moinhos de vento; má-

quinas e instrumentos pneumáticos ou hidráulicos; veios, eixos ou fusos sem ser para veí-

culos terrestres; rolamentos sem ser para veículos terrestres; acoplamentos ou conectores 

para veios sem ser para veículos terrestres; engrenagem e transmissões de potência para 

máquinas não para veículos; amortecedores sem ser para veículos terrestres; molas sem ser 

para veículos terrestres; travões sem ser para veículos terrestres; válvulas sem ser para veí-

culos terrestres; máquinas para cortar a relva; arrancadores para motores e máquinas mo-

trizes; motores de corrente alterna e motores de corrente contínua não incluindo aqueles 

para veículos terrestres, mas incluindo peças para motores de corrente alterna e para moto-

res de corrente contínua; geradores de corrente alterna ou alternadores; geradores de cor-

rente contínua; máquinas de cortar arbustos; aparadores de sebes; máquinas agrícolas; ins-

trumentos agrícolas com excepção dos accionados manualmente; turbinas a gás sem ser 

para veículos terrestres; geradores de electricidade; turbinas a gás de pequeno porte para 

activar bombas; geradores de energia eléctrica móveis; máquinas e aparelhos de compacta-

ção de resíduos; máquinas trituradoras de resíduos; aparelhos de lavagem ou de limpeza de 

ecrãs de cristais líquidos (LCD), circuitos integrados ou semicondutores, painéis solares; 

máquinas e aparelhos para o fabrico de ecrãs de cristais líquidos (LCD); máquinas e apare-

lhos para o fabrico de semicondutores; máquinas e aparelhos para o fabrico de circuitos in-

tegrados; máquinas e aparelhos para o fabrico de baterias solares; máquinas e aparelhos 

para o processamento de plástico; máquinas e aparelhos  a laser para o tratamento de me-

tais; máquinas e aparelhos para trabalhar o vidro; máquinas e aparelhos têxteis; movable 

floorboards; máquinas e aparelhos para a elevação de pavimentos movíveis; transportado-

res pneumáticos; máquinas de triagem para a indústria; máquinas de vibração para uso in-

dustrial; máquinas e ferramentas para trabalhar os metais; dispositivos para fornecimento 

de materiais para tratamento dos metais; aparelhos de lavagem; sistemas de produção de 

energia solar; geradores de energia eléctrica de estado sólido; equipamentos de produção 

de energia a partir de biomassa; motores a gás sem ser para veículos terrestres; máquinas e 

aparelhos de eliminação de resíduos industriais; equipamentos de reciclagem de resíduos; 

sistemas geradores de energia hidroeléctrica; turbinas hidroeléctricas; turbinas eólicas; 

aparelhos e geradores de energia das marés; aparelhos de lavagem para aeronaves; instala-

ções de lavagem de veículos; máquinas automáticas de manuseamento de bagagem [mani-

puladores] para aeroportos; equipamentos de manuseamento de bagagem para aeroportos; 

máquinas e aparelhos de processamento químico; equipamentos de processamento de car-

bonização de resíduos; tanques de combustível para motores de combustão interna sem ser 

para veículos terrestres; equipamentos de tratamento de gases de escape para motores de 

foguetões sem ser para veículos terrestres; aparelhos de jactos para combustível; instala-

ções, sistemas de máquinas, dispositivos e componentes e equipamentos dos mesmos para 

a construção, limpeza e/ou reparação de condutas, desde que incluídos nesta classe; equi-

pamentos de processamento para eliminação e reciclagem  de resíduos; máquinas para eli-

minação de resíduos através da pirólise de substâncias perigosas; equipamentos de elimina-

ção de resíduos para a produção de gás metano a partir de resíduos orgânicos fermentados; 

equipamentos para o fabrico de tijolos a partir de cinzas volantes; máquinas e aparelhos 

para trabalhar pedra; máquinas trituradoras para a formação de cimento; máquinas tritu-

radoras para refinação de metais não-ferrosos; equipamentos de eliminação de resíduos; 
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máquinas para perfurar túneis; tuneladoras de escudo; transportadores pneumáticos ou hi-

dráulicos para cargas pesadas; engrenagens de redução para turbinas; turbinas sem ser 

para veículos terrestres; turbogeradores de ciclo orgânico de Rankine; unidades de turbo-

geradores de ciclo orgânico de Rankine; turbinas a vapor; motores diesel sem ser para veí-

culos terrestres e respectivas peças e acessórios; geradores e respectivas peças e acessórios; 

supercompressores ou turbocompressores e respectivas peças e acessórios; acoplamentos 

ou conectores sem ser para veículos terrestres; turboventiladores sem ser para fins específi-

cos; compressores sem ser para fins específicos; compressores a vapor; compressores centrí-

fugos sem ser para fins específicos; robôs [máquinas]; robôs industriais;  mecanismos de 

propulsão sem ser para veículos terrestres; dispositivos hidráulicos de abertura e fecho de 

portas para veículos ferroviários; dispositivos eléctricos de abertura e fecho de portas para 

veículos ferroviários; bombas sem ser para fins específicos; motores hidráulicos; transmis-

sões hidráulicas; cilindros hidráulicos; máquinas e ferramentas hidráulicas para trabalhar 

metais; máquinas e aparelhos hidráulicos para exploração mineira; máquinas e aparelhos 

hidráulicos para a construção; máquinas e aparelhos hidráulicos de carga e descarga; insta-

lações de lavagem para rolamentos de material circulante ferroviário; aparelhos de lavagem 

de alta pressão; máquinas para içar redes de pesca; máquinas e aparelhos para processa-

mento de alimentos ou bebidas; máquinas e aparelhos de pintura; motores a gasolina sem 

ser para veículos terrestres; motores a vapor para embarcações; motores a jacto sem ser 

para veículos terrestres; motores de foguetões sem ser para veículos terrestres; válvulas hi-

dráulicas; actuadores hidráulicos; aparelhos de controlo hidráulico para máquinas motrizes 

não eléctricas; servomotores sem ser para veículos terrestres; aparelhos de controlo hi-

dráulico para máquinas e ferramentas para trabalhar metais; aparelhos de controlo hidráu-

lico para máquinas e aparelhos de exploração mineira; máquinas e aparelhos de produção 

de pasta de papel, de papel ou de tratamento do papel; máquinas e aparelhos de impressão 

ou de encadernação; máquinas de costura; máquinas de fabrico de calçado; máquinas para 

curtir o couro; máquinas de processamento de tabaco; máquinas e aparelhos para fabrico 

de vidraria; máquinas e aparelhos de embalagem ou acondicionamento; rodas de oleiro 

eléctricas; máquinas e aparelhos para o fabrico de produtos de borracha; peças para moto-

res principais não eléctricos para veículos terrestres; máquinas de distribuição de fitas ade-

sivas; máquinas de estampagem automáticas; máquinas de lavar roupa eléctricas para fins 

industriais; máquinas e máquinas-ferramentas para reparar e consertar fugas; sistemas de 

estacionamento mecânicos; máquinas para misturar alimentos para uso comercial; máqui-

nas para descascar alimentos para uso comercial; máquinas de lavar louça para fins indus-

triais; máquinas para cortar, picar e fatiar para uso comercial; máquinas enceradoras eléc-

tricas para fins industriais; aspiradores para fins industriais; dispositivos para abrir e fechar 

cortinados operados electricamente; bombas hidráulicas sem ser para fins específicos; ele-

mentos de máquinas sem ser para veículos terrestres; máquinas de processamento de resí-

duos através de processos de fusão optimizada de plasma; propulsores para embarcações; 

equipamentos de propulsão para embarcações; turbinas a vapor para embarcações.

[540] 商標 Marca : 

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

excluiu-se «veículos de carga -transporte -descarga e respectivas peças e acessórios», por 

pertencer a outra classe.
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[210] 編號 N.º : N/083199

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Basculadores de descarga para virar vagões de mercadorias; carrinhos de empurrar para 

exploração mineira; reboques para carrinhos de empurrar para exploração mineira; tele-

féricos para manuseamento de carga ou mercadorias; motores de tração; motores princi-

pais não eléctricos para veículos terrestres; veios, eixos ou fusos para veículos terrestres; 

rolamentos para veículos terrestres; acoplamentos ou conectores para veículos terrestres; 

caixas de velocidades e engrenagens para veículos; amortecedores para veículos terrestres; 

molas para veículos terrestres; travões para veículos terrestres; alarmes anti-roubo para 

veículos; motores de corrente alterna ou motores de corrente contínua para veículos terres-

tres não incluindo as suas peças; embarcações e respectivas peças e acessórios; planadores; 

automóveis e respectivas peças e acessórios; veículos motorizados de duas rodas, motoci-

cletas, scooters, ciclomotores, veículos de duas rodas, bicicletas e suas peças e acessórios; 

carrinhos; remendos de borracha adesivos para reparação de pneus ou câmaras-de-ar; car-

rinhos de bebé, carrinhos de criança; riquexós; carrinhos de mão; carruagens puxadas por 

cavalos; reboques de bicicletas (Riyakah); reboques; aeronaves e respectivas peças e aces-

sórios; embarcações privadas e respectivas peças e acessórios; propulsores a hélice para 

barcos; dispositivos de comando para navios; helicópteros e respectivas peças e acessórios; 

veículos aéreos não tripulados; máquinas e aparelhos estabilizadores de potência  para 

aviões; veículos ferroviários eléctricos; locomotivas; capas de protecção com aquecimento 

para vagões ferroviários; trincos de coberturas de estruturas inferiores de carroçarias de 

vagões ferroviários; material rolante ferroviário e respectivas peças e acessórios; assentos 

de vagões ferroviários; porta-bagagens de vagões ferroviários; assentos para vagões fer-

roviários; carroçarias para vagões ferroviários; rodas para vagões ferroviários; estruturas 

inferiores de carroçarias para vagões ferroviários; chassis para vagões ferroviários; alças de 

mão para vagões ferroviários; portas para vagões ferroviários; acoplamentos para vagões 

ferroviários; componentes de transmissão para veículos terrestres; unidades flutuantes de 

armazenamento e transferência; veículos ferroviários de alta velocidade; locomotivas eléc-

tricas; veículos ferroviários subterrâneos ou carruagens ferroviárias subterrâneas; veículos 

ferroviários de passageiros; desmultiplicadores para embarcações; trenós e veículos de tre-

nós; pára-quedas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083200

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14
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[511] 產品 Produtos : Porta-chaves, bugigangas ou berloques; ornamentos pessoais [joalharia, com excepção de 

botões de punho]; botões de punho; ornamentos para sapatos em metais preciosos; relógios 

de mesa e de parede e relógios; fivelas para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083201

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Pasta para modelar; tinta correctora para heliografia; branquetas para tipografia não em 

matérias têxteis; caracteres de impressão; placas de endereços para máquinas de impres-

são de endereços; prensas para cartões de crédito não eléctricas; máquinas de escrever; 

aparelhos manuais para etiquetar; aparelhos e máquinas de encadernação para escritórios; 

máquinas de selagem de envelopes para escritórios; laminadores de documentos para uso 

em escritório; telas de tinta para máquinas de reprodução de documentos; trituradores de 

papel para escritório; máquinas de franquiar para escritório; stencils; prensas de agrafar 

para escritório; instrumentos para o traçado de curvas; perfuradores de papel para escritó-

rio; esquadros em T para desenho; canetas de desenho; compassos para desenho; materiais 

de desenho; réguas de secção quadrada; afiadores de lápis; tabuleiros para tintas; rolos 

para pintores de edifícios; pentes para marmorear; sacos cónicos de papel; caixas de cartão 

para chapéus; caixas de cartão ou de papel; papel para embalagem; envelopes para garrafas 

de cartão ou de papel; embalagens para garrafas de cartão ou de papel; papel de embrulho; 

tubos de cartão; embalagens de plástico com bolhas de ar para embrulho e embalagem; 

película plástica para embrulhar; elásticos para escritórios; bases para copos de cerveja; 

bases para copos e garrafas de papel; filtros de café de papel; roupa de mesa de papel; sa-

cos de lixo de papel ou de plástico; desenhos ou padrões para bordados; giz de alfaiate; 

giz de marcação; toalhas de papel; papel higiénico; ampara-livros; armários para artigos 

de papelaria para escritório; retratos; porta-passaportes; molas para dinheiro; maquetes 

de arquitectura;  plásticos para a modelagem; papel de toilette; materiais de filtragem em 

papel; papel de filtro; papel Xuan para a pintura e caligrafia chinesas; papel para máquinas 

de gravação; mata-borrões; folhas de celulose recuperada para embrulho; papel de polpa de 

madeira; folhas de papel para papelaria; carimbos de endereços; álbuns; repertórios; car-

tões; cartões de felicitações; pranchetas; marcadores de livros; porta-minas para lapiseiras; 

livros de recortes; pedras de tinta ou tinteiros; almofadas para carimbos; autocolantes para 

papelaria; blocos de notas; pastéis (lápis); crayons; fitas de papel; canetas; marcadores para 

papelaria; cartões de felicitações musicais; etiquetas não em matérias têxteis; biblioraptos 

(pastas para folhas soltas); sinetes ou carimbos; almofadas para carimbos; porta-carimbos; 

estojos para carimbos ou sinetes; lápis; pioneses; caixas de tintas para uso escolar; tabelas 

aritméticas; ardósias para escrever; dedeiras para uso em escritório; agrafos para escritó-

rios; pastas de arquivo para escritório; facas ou corta-papéis para uso em escritório; raspa-

deiras ou borrachas para escritórios; aparelhos para a montagem de fotografias; bandejas 

para cartas; porta-documentos para artigos de papelaria; capas para papéis; apagadores de 
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borracha; papel para eletrocardiógrafos; gráficos; distribuidores de fita adesiva para uso em 

escritório; registos (livros); globos terrestres; placas de gravura; instrumentos de escrita; 

estojos de escrita; obreias para cartas; selos para carimbar; envelopes para papelaria; papel 

de cópia para papelaria; pisa-papéis; blocos de papel de escrita; envoltórios para artigos de 

papelaria; canetas de tinta; argila para modelagem; pincéis para escrever; cartão de pasta 

de madeira para papelaria; lápis de carvão; postais; materiais de instrução e de ensino, ex-

cluindo os aparelhos; anilhas para charutos; catálogos; calendários; estampas gráficas; bi-

lhetes; boletins informativos; guias e manuais; panfletos; cartazes; produtos de impressão; 

livros de música; revistas; publicações impressas; livros; livretos; jornais; ozalites (planos); 

desenhos e planos; prospectos; mapas geográficos; atlas; periódicos; almanaques; livros de 

banda desenhada; gravuras; aquarelas; oleografias; fotografias; suportes para fotografias; 

folhas-volantes; selos postais; produtos de cartão corrugado; emblemas impressos; etique-

tas de bagagem; padrões de papel; emblemas de papel; estandartes de papel; bandeiras de 

papel; produtos de cartão; recipientes de papel para embalagem; papel e cartão; pinturas 

e trabalhos caligráficos; autocolantes decorativos para bicicletas; materiais de estudo e de 

papelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083202

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Armações para malas de mão; armações para porta-moedas; ferraduras; sacos; bolsas; cha-

péus-de-chuva e suas partes; bengalas; bastões; partes em metal para bastões e bengalas; 

punhos para bastões e bengalas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083203

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário exterior de estilo não-japonês; casacos; «sweaters»; camisas; roupa de dormir; 

roupa interior; roupa de natação ou fatos de banho; toucas de banho ou toucas de natação; 

camisolas; T-shirts; roupa para desporto; roupa para desportos náuticos; fatos de máscaras; 
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vestuário; máscaras de dormir; aventais; protectores de colarinhos para vestir; peúgas e 

meias; perneiras e polainas; estolas de pele; xales; lenços de cabeça e pescoço; peúgas de 

estilo japonês [tabi]; coberturas para usar sobre peúgas de estilo japonês; luvas e mitenes; 

gravatas; lenços de pescoço; bandanas ou lenços; «thermal supporters» [vestuário]; cache-

cóis; abafos para as orelhas; toucas de dormir; chapelaria para vestir; ligas; suspensórios de 

peúgas; suspensórios; faixas para a cintura; cintos para vestuário; calçado com a excepção 

de botas para desporto; tamancos de madeira de estilo japonês [Geta]; sandálias de estilo 

japonês [Zori]; botas para desporto; calçado para windsurf.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083204

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Fivelas para vestuário; ilhós para vestuário; fitas elásticas; fitas; braçadeiras; insígnias para 

vestir não em metais preciosos; emblemas para vestir não em metais preciosos; broches 

para vestuário; alfinetes especiais para faixas de quimono (obi-dome); alfinetes para bonés 

não de metal precioso; remendos ornamentais adesivos para casacos; braçadeiras; orna-

mentos para o cabelo; botões; ornamentos para sapatos não em metais preciosos; ilhós para 

sapatos; atacadores para sapatos; fechos em metal para sapatos e botas; emblemas orna-

mentais.

[540] 商標 Marca : 

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

excluiu-se «emblemas em papel», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/083205

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de diversão e aparelhos para uso no parque de diversões; brinquedos; bonecas; 

jogos Go; xadrez japonês [jogos Shogi]; cartas de jogar japonesas [Utagaruta]; dados; jogos 

de dados japoneses [Sugoroku]; copos para dados; jogos de ouros (naipe de cartas de jogar); 

jogos de xadrez; jogos de damas; aparelhos de prestidigitação; dominós; cartas de jogar; 

cartas de jogar japonesas [Hanafuda]; Mah-jong; máquinas e aparelhos de jogos; equipa-
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mentos de bilhar; equipamentos de desporto; equipamentos de desporto para o surf, esqui 

aquático e mergulho; carrosséis  para parque de diversões; equipamento de pesca; bilhetes 

de loteria impressos sem ser brinquedos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083206

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Carregadores munidos de rodas e respectivas peças e acessórios; máquinas de pavimenta-

ção de betão e respectivas peças e acessórios; máquinas e aparelhos de mineração e respec-

tivas peças e acessórios; máquinas e aparelhos de construção e respectivas peças e acessó-

rios; máquinas e aparelhos de carga e descarga de e respectivas peças e acessórios; limpa-

-neves e respectivas peças e acessórios; máquinas e aparelhos para corte de madeira, para 

marcenaria ou para fabrico de folheado de madeira ou de contraplacado; máquinas e ins-

trumentos de lavoura com excepção de ferramentas manuais; máquinas e instrumentos 

para cultivo; máquinas e instrumentos de ceifar; máquinas e instrumentos transformadores 

de fibras vegetais para fabrico de auxiliares agrícolas a partir de materiais vegetais fibrosos 

em estado bruto; prensas de forragem; máquinas de corte de forragem ou cortadores de ali-

mentos para animais; máquinas de mistura de forragem  ou misturadoras de rações; tritu-

radoras de blocos de forragem prensada ou moinhos de rações; motores principais não 

eléctricos não para veículos terrestres sem ser moinhos de água e moinhos de vento; má-

quinas e instrumentos pneumáticos ou hidráulicos; veios, eixos ou fusos sem ser para veí-

culos terrestres; rolamentos sem ser para veículos terrestres; acoplamentos ou conectores 

para veios sem ser para veículos terrestres; engrenagem e transmissões de potência para 

máquinas não para veículos; amortecedores sem ser para veículos terrestres; molas sem ser 

para veículos terrestres; travões sem ser para veículos terrestres; válvulas sem ser para veí-

culos terrestres; máquinas para cortar a relva; arrancadores para motores e máquinas mo-

trizes; motores de corrente alterna e motores de corrente contínua não incluindo aqueles 

para veículos terrestres, mas incluindo peças para motores de corrente alterna e para moto-

res de corrente contínua; geradores de corrente alterna ou alternadores; geradores de cor-

rente contínua; máquinas de cortar arbustos; aparadores de sebes; máquinas agrícolas; ins-

trumentos agrícolas com excepção dos accionados manualmente; turbinas a gás sem ser 

para veículos terrestres; geradores de electricidade; turbinas a gás de pequeno porte para 

activar bombas; geradores de energia eléctrica móveis; máquinas e aparelhos de compacta-

ção de resíduos; máquinas trituradoras de resíduos; aparelhos de lavagem ou de limpeza de 

ecrãs de cristais líquidos (LCD), circuitos integrados ou semicondutores, painéis solares; 

máquinas e aparelhos para o fabrico de ecrãs de cristais líquidos (LCD); máquinas e apare-

lhos para o fabrico de semicondutores; máquinas e aparelhos para o fabrico de circuitos in-

tegrados; máquinas e aparelhos para o fabrico de baterias solares; máquinas e aparelhos 

para o processamento de plástico; máquinas e aparelhos  a laser para o tratamento de me-

tais; máquinas e aparelhos para trabalhar o vidro; máquinas e aparelhos têxteis; movable 



N.º 16 — 16-4-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5239

floorboards; máquinas e aparelhos para a elevação de pavimentos movíveis; transportado-

res pneumáticos; máquinas de triagem para a indústria; máquinas de vibração para uso in-

dustrial; máquinas e ferramentas para trabalhar os metais; dispositivos para fornecimento 

de materiais para tratamento dos metais; aparelhos de lavagem; sistemas de produção de 

energia solar; geradores de energia eléctrica de estado sólido; equipamentos de produção 

de energia a partir de biomassa; motores a gás sem ser para veículos terrestres; máquinas e 

aparelhos de eliminação de resíduos industriais; equipamentos de reciclagem de resíduos; 

sistemas geradores de energia hidroeléctrica; turbinas hidroeléctricas; turbinas eólicas; 

aparelhos e geradores de energia das marés; aparelhos de lavagem para aeronaves; instala-

ções de lavagem de veículos; máquinas automáticas de manuseamento de bagagem [mani-

puladores] para aeroportos; equipamentos de manuseamento de bagagem para aeroportos; 

máquinas e aparelhos de processamento químico; equipamentos de processamento de car-

bonização de resíduos; tanques de combustível para motores de combustão interna sem ser 

para veículos terrestres; equipamentos de tratamento de gases de escape para motores de 

foguetões sem ser para veículos terrestres; aparelhos de jactos para combustível; instala-

ções, sistemas de máquinas, dispositivos e componentes e equipamentos dos mesmos para 

a construção, limpeza e/ou reparação de condutas, desde que incluídos nesta classe; equi-

pamentos de processamento para eliminação e reciclagem  de resíduos; máquinas para eli-

minação de resíduos através da pirólise de substâncias perigosas; equipamentos de elimina-

ção de resíduos para a produção de gás metano a partir de resíduos orgânicos fermentados; 

equipamentos para o fabrico de tijolos a partir de cinzas volantes; máquinas e aparelhos 

para trabalhar pedra; máquinas trituradoras para a formação de cimento; máquinas tritu-

radoras para refinação de metais não-ferrosos; equipamentos de eliminação de resíduos; 

máquinas para perfurar túneis; tuneladoras de escudo; transportadores pneumáticos ou hi-

dráulicos para cargas pesadas; engrenagens de redução para turbinas; turbinas sem ser 

para veículos terrestres; turbogeradores de ciclo orgânico de Rankine; unidades de turbo-

geradores de ciclo orgânico de Rankine; turbinas a vapor; motores diesel sem ser para veí-

culos terrestres e respectivas peças e acessórios; geradores e respectivas peças e acessórios; 

supercompressores ou turbocompressores e respectivas peças e acessórios; acoplamentos 

ou conectores sem ser para veículos terrestres; turboventiladores sem ser para fins específi-

cos; compressores sem ser para fins específicos; compressores a vapor; compressores centrí-

fugos sem ser para fins específicos; robôs [máquinas]; robôs industriais;  mecanismos de 

propulsão sem ser para veículos terrestres; dispositivos hidráulicos de abertura e fecho de 

portas para veículos ferroviários; dispositivos eléctricos de abertura e fecho de portas para 

veículos ferroviários; bombas sem ser para fins específicos; motores hidráulicos; transmis-

sões hidráulicas; cilindros hidráulicos; máquinas e ferramentas hidráulicas para trabalhar 

metais; máquinas e aparelhos hidráulicos para exploração mineira; máquinas e aparelhos 

hidráulicos para a construção; máquinas e aparelhos hidráulicos de carga e descarga; insta-

lações de lavagem para rolamentos de material circulante ferroviário; aparelhos de lavagem 

de alta pressão; máquinas para içar redes de pesca; máquinas e aparelhos para processa-

mento de alimentos ou bebidas; máquinas e aparelhos de pintura; motores a gasolina sem 

ser para veículos terrestres; motores a vapor para embarcações; motores a jacto sem ser 

para veículos terrestres; motores de foguetões sem ser para veículos terrestres; válvulas hi-

dráulicas; actuadores hidráulicos; aparelhos de controlo hidráulico para máquinas motrizes 

não eléctricas; servomotores sem ser para veículos terrestres; aparelhos de controlo hi-

dráulico para máquinas e ferramentas para trabalhar metais; aparelhos de controlo hidráu-

lico para máquinas e aparelhos de exploração mineira; máquinas e aparelhos de produção 

de pasta de papel, de papel ou de tratamento do papel; máquinas e aparelhos de impressão 

ou de encadernação; máquinas de costura; máquinas de fabrico de calçado; máquinas para 

curtir o couro; máquinas de processamento de tabaco; máquinas e aparelhos para fabrico 
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de vidraria; máquinas e aparelhos de embalagem ou acondicionamento; rodas de oleiro 

eléctricas; máquinas e aparelhos para o fabrico de produtos de borracha; peças para moto-

res principais não eléctricos para veículos terrestres; máquinas de distribuição de fitas ade-

sivas; máquinas de estampagem automáticas; máquinas de lavar roupa eléctricas para fins 

industriais; máquinas e máquinas-ferramentas para reparar e consertar fugas; sistemas de 

estacionamento mecânicos; máquinas para misturar alimentos para uso comercial; máqui-

nas para descascar alimentos para uso comercial; máquinas de lavar louça para fins indus-

triais; máquinas para cortar, picar e fatiar para uso comercial; máquinas enceradoras eléc-

tricas para fins industriais; aspiradores para fins industriais; dispositivos para abrir e fechar 

cortinados operados electricamente; bombas hidráulicas sem ser para fins específicos; ele-

mentos de máquinas sem ser para veículos terrestres; máquinas de processamento de resí-

duos através de processos de fusão optimizada de plasma; propulsores para embarcações; 

equipamentos de propulsão para embarcações; turbinas a vapor para embarcações.

[540] 商標 Marca : 

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

excluiu-se «veículos de carga -transporte -descarga e respectivas peças e acessórios», por 

pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/083207

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos para o controlo do consumo de energia; máquinas e aparelhos para 

o controlo de fontes de energia; baterias solares; painéis solares fotovoltaicos; dispositivos 

de controlo eléctricos, software de computador para o controlo geradores; software de 

computador para monitorar e gerir o consumo de energia; máquinas e aparelhos de distri-

buição ou de controlo de energia; conversores de energia eléctrica; aparelhos e equipamen-

tos de transporte de energia eléctrica sem contacto ou isolada; aparelhos de carregamento 

de baterias para veículos eléctricos; aparelhos e instrumentos de laboratório; máquinas 

e instrumentos de medição ou de testes; máquinas e aparelhos electrónicos; máquinas e 

aparelhos de cultura de células automatizados para laboratório; software de computador 

para gestão de sistemas logísticos para profissionais de saúde; instalações, sistemas de má-

quinas, dispositivos e componentes e equipamentos para os mesmos, todos para o treino 

de combate a incêndios, treino de fuga ou salvamento de incêndios; máquinas e aparelhos 

móveis para hangares de aeronaves; simuladores de direcção, controlo e manutenção de 

veículos terrestres, aéreos ou marítimos; aparelho de testes de túneis de vento; dispositivos 

de calibração para calibrar o equilíbrio automaticamente; máquinas de calibração automá-

tica do equilíbrio; aparelhos de teste sob a forma de um túnel de vento; controladores para 

manómetros; controladores de temperatura constante; aparelhos de condicionamento tér-

mico para transdutores de pressão; simuladores de direcção e controlo de veículos terres-

tres, aéreos ou marítimos; máquinas e instrumentos de medição ou ensaio do desempenho 

de aviões; contadores e verificadores eléctricos ou magnéticos do desempenho de aviões; 

computadores e software de computador  para medição do desempenho de aviões; equi-
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pamentos de bancos de ensaio para veículos aéreos; equipamentos de assistência em terra 

para veículos aéreos; simuladores para o treino de voo de veículos aéreos; simuladores para 

treino táctico e de utilização de armas para veículos aéreos; simuladores para o treino de 

manutenção de veículos aéreos; baterias; conversores de potência; máquinas e aparelhos 

para fornecimento e estabilização da energia; dispositivo de armazenamento de bateria 

para veículos ferroviários; condensadores para a distribuição de energia eléctrica e para o 

controlo da distribuição de energia eléctrica; baterias de armazenamento de níquel-hidreto 

metálico para sistemas de produção de energia elétrica; células de armazenamento eléctri-

cas de níquel-hidrogénio; baterias eléctricas recarregáveis; acumuladores para distribuição 

de energia eléctrica e controlo da distribuição de energia eléctrica; máquinas de controlo 

ou distribuição de energia; blocos e unidades de distribuição de energia eléctrica; sistemas 

de distribuição eléctrica; painéis de distribuição de energia; controladores de câmaras de 

vídeo; estabilizadores de câmaras; câmaras de segurança; dispositivos e aparelhos de tele-

comunicações; máquinas para inspecção de bagagem de mão; sistemas para a inspecção de 

bagagem de mão; equipamento colector de corrente para vagões ferroviários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083208

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Caldeiras; permutadores de calor não sendo peças de máquinas; reactores nucleares; equi-

pamentos de remoção de gás inflamável para centrais de energia nuclear; gaseificação para 

fins industriais; fornos de pirólise para a eliminação de resíduos; incineradores de lixo; va-

sos de pressão, especialmente adaptados para reactores nucleares; fornos de aquecimento 

para fábricas de produtos químicos; aparelho de secagem de carvão para fornos de coques; 

secadores de tubo para fornos de coques de carvão; secadores de tubo para lenhite de gran-

de humidade; aparelhos de secagem para uso industrial; equipamentos de dessulfurização 

de gases de combustão; equipamento para tratamento de esgotos; máquinas e aparelhos de 

fermentação de metano para tratamento de esgotos; equipamentos de tratamento de lamas; 

instalações de purificação de água; fornos de calcinação para fins industriais; refrigerado-

res para uso na indústria de cimento; fornos rotativos para fins industriais; fornos eléctricos 

para fins industriais; instalações e aparelhos de ventilação; aparelhos de ionização para o 

tratamento do ar ou da água; díodos emissores de luz [LED] lâmpadas eléctricas e outros 

aparelhos de iluminação; recuperadores para processamento químico; aparelhos a vapor 

para processamento químico; evaporadores para processamento químico; destiladores para 

processamento químico; esterilizadores de leite; fornos industriais; aparelhos de secagem 

de forragem; aparelhos de ar condicionado para fins industriais; máquinas e aparelhos de 

congelamento; secadores de roupa eléctricos para fins industriais; secadores de cabelo e 

aparelhos a vapor para uso em salões de beleza; aparelhos e instalações de cozinha para 

fins industriais; aparelhos e instalações de secagem de louça para fins industriais; tanques 

de tratamento de águas residuais para fins industriais; tanques sépticos para fins indus-

triais; aquecedores de água solares; aparelhos para a purificação da água; torneiras para 

água potável; válvulas de controlo do nível para tanques; torneiras para canalização.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083209

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Basculadores de descarga para virar vagões de mercadorias; carrinhos de empurrar para 

exploração mineira; reboques para carrinhos de empurrar para exploração mineira; tele-

féricos para manuseamento de carga ou mercadorias; motores de tração; motores princi-

pais não eléctricos para veículos terrestres; veios, eixos ou fusos para veículos terrestres; 

rolamentos para veículos terrestres; acoplamentos ou conectores para veículos terrestres; 

caixas de velocidades e engrenagens para veículos; amortecedores para veículos terrestres; 

molas para veículos terrestres; travões para veículos terrestres; alarmes anti-roubo para 

veículos; motores de corrente alterna ou motores de corrente contínua para veículos terres-

tres não incluindo as suas peças; embarcações e respectivas peças e acessórios; planadores; 

automóveis e respectivas peças e acessórios; veículos motorizados de duas rodas, motoci-

cletas, scooters, ciclomotores, veículos de duas rodas, bicicletas e suas peças e acessórios; 

carrinhos; remendos de borracha adesivos para reparação de pneus ou câmaras-de-ar; car-

rinhos de bebé, carrinhos de criança; riquexós; carrinhos de mão; carruagens puxadas por 

cavalos; reboques de bicicletas (Riyakah); reboques; aeronaves e respectivas peças e aces-

sórios; embarcações privadas e respectivas peças e acessórios; propulsores a hélice para 

barcos; dispositivos de comando para navios; helicópteros e respectivas peças e acessórios; 

veículos aéreos não tripulados; máquinas e aparelhos estabilizadores de potência  para 

aviões; veículos ferroviários eléctricos; locomotivas; capas de protecção com aquecimento 

para vagões ferroviários; trincos de coberturas de estruturas inferiores de carroçarias de 

vagões ferroviários; material rolante ferroviário e respectivas peças e acessórios; assentos 

de vagões ferroviários; porta-bagagens de vagões ferroviários; assentos para vagões fer-

roviários; carroçarias para vagões ferroviários; rodas para vagões ferroviários; estruturas 

inferiores de carroçarias para vagões ferroviários; chassis para vagões ferroviários; alças de 

mão para vagões ferroviários; portas para vagões ferroviários; acoplamentos para vagões 

ferroviários; componentes de transmissão para veículos terrestres; unidades flutuantes de 

armazenamento e transferência; veículos ferroviários de alta velocidade; locomotivas eléc-

tricas; veículos ferroviários subterrâneos ou carruagens ferroviárias subterrâneas; veículos 

ferroviários de passageiros; desmultiplicadores para embarcações; trenós e veículos de tre-

nós; pára-quedas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083210

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)
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 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Porta-chaves, bugigangas ou berloques; ornamentos pessoais [joalharia, com excepção de 

botões de punho]; botões de punho; ornamentos para sapatos em metais preciosos; relógios 

de mesa e de parede e relógios; fivelas para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083211

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Pasta para modelar; tinta correctora para heliografia; branquetas para tipografia não em 

matérias têxteis; caracteres de impressão; placas de endereços para máquinas de impres-

são de endereços; prensas para cartões de crédito não eléctricas; máquinas de escrever; 

aparelhos manuais para etiquetar; aparelhos e máquinas de encadernação para escritórios; 

máquinas de selagem de envelopes para escritórios; laminadores de documentos para uso 

em escritório; telas de tinta para máquinas de reprodução de documentos; trituradores de 

papel para escritório; máquinas de franquiar para escritório; stencils; prensas de agrafar 

para escritório; instrumentos para o traçado de curvas; perfuradores de papel para escritó-

rio; esquadros em T para desenho; canetas de desenho; compassos para desenho; materiais 

de desenho; réguas de secção quadrada; afiadores de lápis; tabuleiros para tintas; rolos 

para pintores de edifícios; pentes para marmorear; sacos cónicos de papel; caixas de cartão 

para chapéus; caixas de cartão ou de papel; papel para embalagem; envelopes para garrafas 

de cartão ou de papel; embalagens para garrafas de cartão ou de papel; papel de embrulho; 

tubos de cartão; embalagens de plástico com bolhas de ar para embrulho e embalagem; 

película plástica para embrulhar; elásticos para escritórios; bases para copos de cerveja; 

bases para copos e garrafas de papel; filtros de café de papel; roupa de mesa de papel; sa-

cos de lixo de papel ou de plástico; desenhos ou padrões para  bordados;  giz de alfaiate; 

giz de marcação; toalhas de papel; papel higiénico; ampara-livros; armários para artigos 

de papelaria para escritório; retratos; porta-passaportes; molas para dinheiro; maquetes 

de arquitectura;  plásticos para a modelagem; papel de toilette; materiais de filtragem em 

papel; papel de filtro; papel Xuan para a pintura e caligrafia chinesas; papel para máquinas 

de gravação; mata-borrões; folhas de celulose recuperada para embrulho; papel de polpa de 

madeira; folhas de papel para papelaria; carimbos de endereços; álbuns; repertórios; car-

tões; cartões de felicitações; pranchetas; marcadores de livros; porta-minas para lapiseiras; 

livros de recortes; pedras de tinta ou tinteiros; almofadas para carimbos; autocolantes para 

papelaria; blocos de notas; pastéis (lápis); crayons; fitas de papel; canetas; marcadores para 

papelaria; cartões de felicitações musicais; etiquetas não em matérias têxteis; biblioraptos 

(pastas para folhas soltas); sinetes ou carimbos; almofadas para carimbos; porta-carimbos; 

estojos para carimbos ou sinetes; lápis; pioneses; caixas de tintas para uso escolar; tabelas 

aritméticas; ardósias para escrever; dedeiras para uso em escritório; agrafos para escritó-
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rios; pastas de arquivo para escritório; facas ou corta-papéis para uso em escritório; raspa-

deiras ou borrachas para escritórios; aparelhos para a montagem de fotografias; bandejas 

para cartas; porta-documentos para artigos de papelaria; capas para papéis; apagadores de 

borracha; papel para eletrocardiógrafos; gráficos; distribuidores de fita adesiva para uso em 

escritório; registos (livros); globos terrestres; placas de gravura; instrumentos de escrita; 

estojos de escrita; obreias para cartas; selos para carimbar; envelopes para papelaria; papel 

de cópia para papelaria; pisa-papéis; blocos de papel de escrita; envoltórios para artigos de 

papelaria; canetas de tinta; argila para modelagem; pincéis para escrever; cartão de pasta 

de madeira para papelaria; lápis de carvão; postais; materiais de instrução e de ensino, ex-

cluindo os aparelhos; anilhas para charutos; catálogos; calendários; estampas gráficas; bi-

lhetes; boletins informativos; guias e manuais; panfletos; cartazes; produtos de impressão; 

livros de música; revistas; publicações impressas; livros; livretos; jornais; ozalites (planos); 

desenhos e planos; prospectos; mapas geográficos; atlas; periódicos; almanaques; livros de 

banda desenhada; gravuras; aquarelas; oleografias; fotografias; suportes para fotografias; 

folhas-volantes; selos postais; produtos de cartão corrugado; emblemas impressos; etique-

tas de bagagem; padrões de papel; emblemas de papel; estandartes de papel; bandeiras de 

papel; produtos de cartão; recipientes de papel para embalagem; papel e cartão; pinturas 

e trabalhos caligráficos; autocolantes decorativos para bicicletas; materiais de estudo e de 

papelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083212

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Armações para malas de mão; armações para porta-moedas; ferraduras; sacos; bolsas; cha-

péus-de-chuva e suas partes; bengalas; bastões; partes em metal para bastões e bengalas; 

punhos para bastões e bengalas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083213

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário exterior de estilo não-japonês; casacos; «sweaters»; camisas; roupa de dormir; 

roupa interior; roupa de natação ou fatos de banho; toucas de banho ou toucas de natação; 

camisolas; T-shirts; roupa para desporto; roupa para desportos náuticos; fatos de máscaras; 
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vestuário; máscaras de dormir; aventais; protectores de colarinhos para vestir; peúgas e 

meias; perneiras e polainas; estolas de pele; xales; lenços de cabeça e pescoço; peúgas de 

estilo japonês [tabi]; coberturas para usar sobre peúgas de estilo japonês; luvas e mitenes; 

gravatas; lenços de pescoço; bandanas ou lenços; «thermal supporters» [vestuário]; cache-

cóis; abafos para as orelhas; toucas de dormir; chapelaria para vestir; ligas; suspensórios de 

peúgas; suspensórios; faixas para a cintura; cintos para vestuário; calçado com a excepção 

de botas para desporto; tamancos de madeira de estilo japonês [Geta]; sandálias de estilo 

japonês [Zori]; botas para desporto; calçado para windsurf.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083214

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Fivelas para vestuário; ilhós para vestuário; fitas elásticas; fitas; braçadeiras; insígnias para 

vestir não em metais preciosos; emblemas para vestir não em metais preciosos; broches 

para vestuário; alfinetes especiais para faixas de quimono (obi-dome); alfinetes para bonés 

não de metal precioso; remendos ornamentais adesivos para casacos; braçadeiras; orna-

mentos para o cabelo; botões; ornamentos para sapatos não em metais preciosos; ilhós para 

sapatos; atacadores para sapatos; fechos em metal para sapatos e botas; emblemas orna-

mentais.

[540] 商標 Marca : 

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

excluiu-se «emblemas em papel», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/083215

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de diversão e aparelhos para uso no parque de diversões; brinquedos; bonecas; 

jogos Go; xadrez japonês [jogos Shogi]; cartas de jogar japonesas [Utagaruta]; dados; jogos 

de dados japoneses [Sugoroku]; copos para dados; jogos de ouros (naipe de cartas de jogar); 

jogos de xadrez; jogos de damas; aparelhos de prestidigitação; dominós; cartas de jogar; 

cartas de jogar japonesas [Hanafuda]; Mah-jong; máquinas e aparelhos de jogos; equipa-

mentos de bilhar; equipamentos de desporto; equipamentos de desporto para o surf, esqui 

aquático e mergulho; carrosséis  para parque de diversões; equipamento de pesca; bilhetes 

de loteria impressos sem ser brinquedos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083216

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade e anúncios publicitários; análise de gestão de negócios ou consul-

tadoria de negócios; estudos de pesquisa de mercado ou de marketing; fornecimento de 

informações sobre vendas comerciais; gestão de negócios de hotéis; serviços retalhistas ou 

serviços grossistas para uma variedade de produtos em cada domínio de vestuário, alimen-

tos e bebidas, artigos para o dia-a-dia, contendo todos os artigos em conjunto; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda grossista de vestuário; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda grossista de calçado; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

grossista de sacos e bolsas; serviços de venda a retalho ou serviços de venda grossista de 

artigos pessoais; serviços de venda a retalho ou serviços de venda grossista de automóveis; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda grossista para veículos motorizados de 

duas rodas, motocicletas, scooters, ciclomotores e veículos de duas rodas; serviços de ven-

da a retalho ou serviços de venda grossista para bicicletas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda grossista de máquinas, instrumentos e  implementos e materiais agríco-

las; serviços de venda a retalho ou serviços de venda grossista para produtos de impressão; 

serviços venda a retalho ou serviços de venda grossista de papel e artigos de papelaria; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda grossista de artigos de desporto; serviços 

de venda a retalho ou serviços de venda grossista de brinquedos, bonecas, máquinas e apa-

relhos de jogos; serviços de venda a retalho ou serviços de venda grossista de relógios de 

mesa e de parede, relógios e óculos; serviços de venda a retalho ou serviços de venda gros-

sista de tabaco e artigos para fumadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083217

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação, vistoria, reparação ou manutenção de turbinas de gás, geradores de energia; 

reparação ou manutenção de instalações industriais de produção de energia; reparação ou 

manutenção de caldeiras; reparação ou manutenção de permutadores de calor; reparação 

ou manutenção de instalações industriais de energia nuclear; reparação ou manutenção de 

instalações industriais de eliminação de resíduos; reparação ou manutenção de aparelhos 
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de lavagem ou de limpeza para ecrãs de cristais líquidos (LCD), painéis, semicondutores 

ou bateria solar; reparação ou manutenção de equipamento de processamento para ecrãs 

de cristais líquidos (LCD), painéis, semicondutores, baterias solares ou FRP; reparação 

ou manutenção de instalações industriais de transformação de fibras; reparação ou ma-

nutenção de máquinas e aparelhos para a elevação de pavimentos movíveis; reparação ou 

manutenção de máquinas de triagem para a indústria; reparação ou manutenção de máqui-

nas de vibração para uso industrial; reparação ou manutenção de máquinas e ferramentas 

para trabalhar os metais; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de carga e 

descarga; reparação ou manutenção de dispositivos para fornecimento de materiais para 

trabalhos em metal; reparação ou manutenção de aparelhos de lavagem; reparação ou ma-

nutenção de aparelhos de parques de diversões; reparação ou manutenção de unidades de 

energia solar; reparação ou manutenção de sistemas de produção de energia; reparação 

ou manutenção de equipamento e aparelhos de transporte e distribuição de electricidade; 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos hospitalares; reparação ou manutenção 

de máquinas e aparelhos de cultura automatizada de células; reparação ou manutenção de 

unidades de energia hidráulica; reparação ou manutenção de turbinas eólicas; reparação 

ou manutenção de geradores de energia das marés; reparação ou manutenção de instala-

ções de lavagem de aeronaves; reparação ou manutenção de sistemas de manuseamento de 

bagagens ou mercadorias no aeroporto; reparação ou manutenção de máquinas de supervi-

são de bagagens de mão; reparação ou manutenção de sistemas de supervisão de bagagens 

de mão; reparação ou manutenção de instalações industriais para o processamento da 

carbonização de resíduos; reparação ou manutenção de instalações industriais químicas; 

reparação ou manutenção de tubos secadores para uso industrial; reparação ou manuten-

ção de secadores para uso industrial; reparação ou manutenção de instalações industriais 

para dessulfurização de gases de combustão; reparação ou manutenção de reservatórios de 

metais; reparação ou manutenção de contentores para armazenamento de metais; repara-

ção ou manutenção de atrelados; reparação ou manutenção de instalações para combate a 

incêndios; reparação ou manutenção de instalações de lançamento de mísseis; reparação 

ou manutenção de condutas tubulares; reparação ou manutenção de instalações de incine-

ração de resíduos; reparação ou manutenção de instalações para tratamento fermentativo 

de gás metano; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de processamento quí-

mico; reparação ou manutenção de instalações industriais para processamento de resíduos; 

reparação ou manutenção de equipamento de tratamento de esgotos; reparação ou manu-

tenção de equipamento de tratamento de lamas; reparação ou manutenção de instalações 

de purificação de água; reparação ou manutenção de fábricas de cimento; reparação ou ma-

nutenção de fábricas de metais não ferrosos; reparação ou manutenção de equipamento de 

eliminação de resíduos; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de mineração; 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de construção; reparação ou manuten-

ção de máquinas perfuradoras de túneis; reparação ou manutenção de máquinas de blinda-

gem; reparação ou manutenção de máquinas de manuseamento de materiais; reparação ou 

manutenção de hangares de aeronaves; reparação ou manutenção de transportadores para 

cargas pesadas; reparação ou manutenção de robôs industriais; reparação ou manutenção 

de robôs para fins medicinais; reparação ou manutenção de embarcações; reparação ou 

manutenção de plataformas marítimas; construção de navios; reparação de bicicletas; re-

paração ou manutenção de automóveis; reparação ou manutenção de veículos motorizados 

de duas rodas, motocicletas, scooters, ciclomotores e veículos de duas rodas; reparação ou 

manutenção de motores eléctricos; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de 

distribuição ou controlo de energia; reparação ou manutenção de geradores de energia; 

reparação ou manutenção de arados e alfaias agrícolas salvo utensílios manuais; reparação 

ou manutenção de máquinas e utensílios para cultivo; reparação ou manutenção de máqui-
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nas e utensílios de colheita; reparação ou manutenção de máquinas e utensílios de proces-

samento de fibras vegetais; reparação ou manutenção de prensas de forragem; reparação 

ou manutenção de cortadores de forragens; reparação ou manutenção de misturadores de 

forragens; reparação ou manutenção de moinhos de rações; reparação ou manutenção de 

conversor de energia eléctrica; reparação ou manutenção de sistemas logísticos hospitala-

res; reparação ou manutenção de instalações industriais de produção de energia a partir de 

biomassa; reparação ou manutenção de motas de água.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083218

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Carregadores munidos de rodas e respectivas peças e acessórios; máquinas de pavimenta-

ção de betão e respectivas peças e acessórios; máquinas e aparelhos de mineração e respec-

tivas peças e acessórios; máquinas e aparelhos de construção e respectivas peças e acessó-

rios; máquinas e aparelhos de carga e descarga de e respectivas peças e acessórios; limpa-

-neves e respectivas peças e acessórios; máquinas e aparelhos para corte de madeira, para 

marcenaria ou para fabrico de folheado de madeira ou de contraplacado; máquinas e ins-

trumentos de lavoura com excepção de ferramentas manuais; máquinas e instrumentos 

para cultivo; máquinas e instrumentos de ceifar; máquinas e instrumentos transformadores 

de fibras vegetais para fabrico de auxiliares agrícolas a partir de materiais vegetais fibrosos 

em estado bruto; prensas de forragem; máquinas de corte de forragem ou cortadores de ali-

mentos para animais; máquinas de mistura de forragem  ou misturadoras de rações; tritu-

radoras de blocos de forragem prensada ou moinhos de rações; motores principais não 

eléctricos não para veículos terrestres sem ser moinhos de água e moinhos de vento; má-

quinas e instrumentos pneumáticos ou hidráulicos; veios, eixos ou fusos sem ser para veí-

culos terrestres; rolamentos sem ser para veículos terrestres; acoplamentos ou conectores 

para veios sem ser para veículos terrestres; engrenagem e transmissões de potência para 

máquinas não para veículos; amortecedores sem ser para veículos terrestres; molas sem ser 

para veículos terrestres; travões sem ser para veículos terrestres; válvulas sem ser para veí-

culos terrestres; máquinas para cortar a relva; arrancadores para motores e máquinas mo-

trizes; motores de corrente alterna e motores de corrente contínua não incluindo aqueles 

para veículos terrestres, mas incluindo peças para motores de corrente alterna e para moto-

res de corrente contínua; geradores de corrente alterna ou alternadores; geradores de cor-

rente contínua; máquinas de cortar arbustos; aparadores de sebes; máquinas agrícolas; ins-

trumentos agrícolas com excepção dos accionados manualmente; turbinas a gás sem ser 

para veículos terrestres; geradores de electricidade; turbinas a gás de pequeno porte para 

activar bombas; geradores de energia eléctrica móveis; máquinas e aparelhos de compacta-

ção de resíduos; máquinas trituradoras de resíduos; aparelhos de lavagem ou de limpeza de 

ecrãs de cristais líquidos (LCD), circuitos integrados ou semicondutores, painéis solares; 

máquinas e aparelhos para o fabrico de ecrãs de cristais líquidos (LCD); máquinas e apare-

lhos para o fabrico de semicondutores; máquinas e aparelhos para o fabrico de circuitos in-
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tegrados; máquinas e aparelhos para o fabrico de baterias solares; máquinas e aparelhos 

para o processamento de plástico; máquinas e aparelhos  a laser para o tratamento de me-

tais; máquinas e aparelhos para trabalhar o vidro; máquinas e aparelhos têxteis; movable 

floorboards; máquinas e aparelhos para a elevação de pavimentos movíveis; transportado-

res pneumáticos; máquinas de triagem para a indústria; máquinas de vibração para uso in-

dustrial; máquinas e ferramentas para trabalhar os metais; dispositivos para fornecimento 

de materiais para tratamento dos metais; aparelhos de lavagem; sistemas de produção de 

energia solar; geradores de energia eléctrica de estado sólido; equipamentos de produção 

de energia a partir de biomassa; motores a gás sem ser para veículos terrestres; máquinas e 

aparelhos de eliminação de resíduos industriais; equipamentos de reciclagem de resíduos; 

sistemas geradores de energia hidroeléctrica; turbinas hidroeléctricas; turbinas eólicas; 

aparelhos e geradores de energia das marés; aparelhos de lavagem para aeronaves; instala-

ções de lavagem de veículos; máquinas automáticas de manuseamento de bagagem [mani-

puladores] para aeroportos; equipamentos de manuseamento de bagagem para aeroportos; 

máquinas e aparelhos de processamento químico; equipamentos de processamento de car-

bonização de resíduos; tanques de combustível para motores de combustão interna sem ser 

para veículos terrestres; equipamentos de tratamento de gases de escape para motores de 

foguetões sem ser para veículos terrestres; aparelhos de jactos para combustível; instala-

ções, sistemas de máquinas, dispositivos e componentes e equipamentos dos mesmos para 

a construção, limpeza e/ou reparação de condutas, desde que incluídos nesta classe; equi-

pamentos de processamento para eliminação e reciclagem  de resíduos; máquinas para eli-

minação de resíduos através da pirólise de substâncias perigosas; equipamentos de elimina-

ção de resíduos para a produção de gás metano a partir de resíduos orgânicos fermentados; 

equipamentos para o fabrico de tijolos a partir de cinzas volantes; máquinas e aparelhos 

para trabalhar pedra; máquinas trituradoras para a formação de cimento; máquinas tritu-

radoras para refinação de metais não-ferrosos; equipamentos de eliminação de resíduos; 

máquinas para perfurar túneis; tuneladoras de escudo; transportadores pneumáticos ou hi-

dráulicos para cargas pesadas; engrenagens de redução para turbinas; turbinas sem ser 

para veículos terrestres; turbogeradores de ciclo orgânico de Rankine; unidades de turbo-

geradores de ciclo orgânico de Rankine; turbinas a vapor; motores diesel sem ser para veí-

culos terrestres e respectivas peças e acessórios; geradores e respectivas peças e acessórios; 

supercompressores ou turbocompressores e respectivas peças e acessórios; acoplamentos 

ou conectores sem ser para veículos terrestres; turboventiladores sem ser para fins específi-

cos; compressores sem ser para fins específicos; compressores a vapor; compressores centrí-

fugos sem ser para fins específicos; robôs [máquinas]; robôs industriais; mecanismos de 

propulsão sem ser para veículos terrestres; dispositivos hidráulicos de abertura e fecho de 

portas para veículos ferroviários; dispositivos eléctricos de abertura e fecho de portas para 

veículos ferroviários; bombas sem ser para fins específicos; motores hidráulicos; transmis-

sões hidráulicas; cilindros hidráulicos; máquinas e ferramentas hidráulicas para trabalhar 

metais; máquinas e aparelhos hidráulicos para exploração mineira; máquinas e aparelhos 

hidráulicos para a construção; máquinas e aparelhos hidráulicos de carga e descarga; insta-

lações de lavagem para rolamentos de material circulante ferroviário; aparelhos de lavagem 

de alta pressão; máquinas para içar redes de pesca; máquinas e aparelhos para processa-

mento de alimentos ou bebidas; máquinas e aparelhos de pintura; motores a gasolina sem 

ser para veículos terrestres; motores a vapor para embarcações; motores a jacto sem ser 

para veículos terrestres; motores de foguetões sem ser para veículos terrestres; válvulas hi-

dráulicas; actuadores hidráulicos; aparelhos de controlo hidráulico para máquinas motrizes 

não eléctricas; servomotores sem ser para veículos terrestres; aparelhos de controlo hi-

dráulico para máquinas e ferramentas para trabalhar metais; aparelhos de controlo hidráu-

lico para máquinas e aparelhos de exploração mineira; máquinas e aparelhos de produção 
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de pasta de papel, de papel ou de tratamento do papel; máquinas e aparelhos de impressão 

ou de encadernação; máquinas de costura; máquinas de fabrico de calçado; máquinas para 

curtir o couro; máquinas de processamento de tabaco; máquinas e aparelhos para fabrico 

de vidraria; máquinas e aparelhos de embalagem ou acondicionamento; rodas de oleiro 

eléctricas; máquinas e aparelhos para o fabrico de produtos de borracha; peças para moto-

res principais não eléctricos para veículos terrestres; máquinas de distribuição de fitas ade-

sivas; máquinas de estampagem automáticas; máquinas de lavar roupa eléctricas para fins 

industriais; máquinas e máquinas-ferramentas para reparar e consertar fugas; sistemas de 

estacionamento mecânicos; máquinas para misturar alimentos para uso comercial; máqui-

nas para descascar alimentos para uso comercial; máquinas de lavar louça para fins indus-

triais; máquinas para cortar, picar e fatiar para uso comercial; máquinas enceradoras eléc-

tricas para fins industriais; aspiradores para fins industriais; dispositivos para abrir e fechar 

cortinados operados electricamente; bombas hidráulicas sem ser para fins específicos; ele-

mentos de máquinas sem ser para veículos terrestres; máquinas de processamento de resí-

duos através de processos de fusão optimizada de plasma; propulsores para embarcações; 

equipamentos de propulsão para embarcações; turbinas a vapor para embarcações.

[540] 商標 Marca : 

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

excluiu-se «veículos de carga -transporte -descarga e respectivas peças e acessórios», por 

pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/083219

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos para o controlo do consumo de energia; máquinas e aparelhos para 

o controlo de fontes de energia; baterias solares; painéis solares fotovoltaicos; dispositivos 

de controlo eléctricos, software de computador para o controlo geradores; software de 

computador para monitorar e gerir o consumo de energia; máquinas e aparelhos de distri-

buição ou de controlo de energia; conversores de energia eléctrica; aparelhos e equipamen-

tos de transporte de energia eléctrica sem contacto ou isolada; aparelhos de carregamento 

de baterias para veículos eléctricos; aparelhos e instrumentos de laboratório; máquinas 

e instrumentos de medição ou de testes; máquinas e aparelhos electrónicos; máquinas e 

aparelhos de cultura de células automatizados para laboratório; software de computador 

para gestão de sistemas logísticos para profissionais de saúde; instalações, sistemas de má-

quinas, dispositivos e componentes e equipamentos para os mesmos, todos para o treino 

de combate a incêndios, treino de fuga ou salvamento de incêndios; máquinas e aparelhos 

móveis para hangares de aeronaves; simuladores de direcção, controlo e manutenção de 

veículos terrestres, aéreos ou marítimos; aparelho de testes de túneis de vento; dispositivos 

de calibração para calibrar o equilíbrio automaticamente; máquinas de calibração automá-

tica do equilíbrio; aparelhos de teste sob a forma de um túnel de vento; controladores para 

manómetros; controladores de temperatura constante; aparelhos de condicionamento tér-

mico para transdutores de pressão; simuladores de direcção e controlo de veículos terres-
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tres, aéreos ou marítimos; máquinas e instrumentos de medição ou ensaio do desempenho 

de aviões; contadores e verificadores eléctricos ou magnéticos do desempenho de aviões; 

computadores e software de computador  para medição do desempenho de aviões; equi-

pamentos de bancos de ensaio para veículos aéreos; equipamentos de assistência em terra 

para veículos aéreos; simuladores para o treino de voo de veículos aéreos; simuladores para 

treino táctico e de utilização de armas para veículos aéreos; simuladores para o treino de 

manutenção de veículos aéreos; baterias; conversores de potência; máquinas e aparelhos 

para fornecimento e estabilização da energia; dispositivo de armazenamento de bateria 

para veículos ferroviários; condensadores para a distribuição de energia eléctrica e para o 

controlo da distribuição de energia eléctrica; baterias de armazenamento de níquel-hidreto 

metálico para sistemas de produção de energia elétrica; células de armazenamento eléctri-

cas de níquel-hidrogénio; baterias eléctricas recarregáveis; acumuladores para distribuição 

de energia eléctrica e controlo da distribuição de energia eléctrica; máquinas de controlo 

ou distribuição de energia; blocos e unidades de distribuição de energia eléctrica; sistemas 

de distribuição eléctrica; painéis de distribuição de energia; controladores de câmaras de 

vídeo; estabilizadores de câmaras; câmaras de segurança; dispositivos e aparelhos de tele-

comunicações; máquinas para inspecção de bagagem de mão; sistemas para a inspecção de 

bagagem de mão; equipamento colector de corrente para vagões ferroviários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083220

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Caldeiras; permutadores de calor não sendo peças de máquinas; reactores nucleares; equi-

pamentos de remoção de gás inflamável para centrais de energia nuclear; gaseificação para 

fins industriais; fornos de pirólise para a eliminação de resíduos; incineradores de lixo; va-

sos de pressão, especialmente adaptados para reactores nucleares; fornos de aquecimento 

para fábricas de produtos químicos; aparelho de secagem de carvão para fornos de coques; 

secadores de tubo para fornos de coques de carvão; secadores de tubo para lenhite de gran-

de humidade; aparelhos de secagem para uso industrial; equipamentos de dessulfurização 

de gases de combustão; equipamento para tratamento de esgotos; máquinas e aparelhos de 

fermentação de metano para tratamento de esgotos; equipamentos de tratamento de lamas; 

instalações de purificação de água; fornos de calcinação para fins industriais; refrigerado-

res para uso na indústria de cimento; fornos rotativos para fins industriais; fornos eléctricos 

para fins industriais; instalações e aparelhos de ventilação; aparelhos de ionização para o 

tratamento do ar ou da água; díodos emissores de luz [LED] lâmpadas eléctricas e outros 

aparelhos de iluminação; recuperadores para processamento químico; aparelhos a vapor 

para processamento químico; evaporadores para processamento químico; destiladores para 

processamento químico; esterilizadores de leite; fornos industriais; aparelhos de secagem 

de forragem; aparelhos de ar condicionado para fins industriais; máquinas e aparelhos de 

congelamento; secadores de roupa eléctricos para fins industriais; secadores de cabelo e 

aparelhos a vapor para uso em salões de beleza; aparelhos e instalações de cozinha para 
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fins industriais; aparelhos e instalações de secagem de louça para fins industriais; tanques 

de tratamento de águas residuais para fins industriais; tanques sépticos para fins indus-

triais; aquecedores de água solares; aparelhos para a purificação da água; torneiras para 

água potável; válvulas de controlo do nível para tanques; torneiras para canalização.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083221

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Porta-chaves, bugigangas ou berloques; ornamentos pessoais [joalharia, com excepção de 

botões de punho]; botões de punho; ornamentos para sapatos em metais preciosos; relógios 

de mesa e de parede e relógios; fivelas para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083222

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Pasta para modelar; tinta correctora para heliografia; branquetas para tipografia não em 

matérias têxteis; caracteres de impressão; placas de endereços para máquinas de impres-

são de endereços; prensas para cartões de crédito não eléctricas; máquinas de escrever; 

aparelhos manuais para etiquetar; aparelhos e máquinas de encadernação para escritórios; 

máquinas de selagem de envelopes para escritórios; laminadores de documentos para uso 

em escritório; telas de tinta para máquinas de reprodução de documentos; trituradores de 

papel para escritório; máquinas de franquiar para escritório; stencils; prensas de agrafar 

para escritório; instrumentos para o traçado de curvas; perfuradores de papel para escritó-

rio; esquadros em T para desenho; canetas de desenho; compassos para desenho; materiais 

de desenho; réguas de secção quadrada; afiadores de lápis; tabuleiros para tintas; rolos 

para pintores de edifícios; pentes para marmorear; sacos cónicos de papel; caixas de cartão 

para chapéus; caixas de cartão ou de papel; papel para embalagem; envelopes para garrafas 

de cartão ou de papel; embalagens para garrafas de cartão ou de papel; papel de embrulho; 

tubos de cartão; embalagens de plástico com bolhas de ar para embrulho e embalagem; 

película plástica para embrulhar; elásticos para escritórios; bases para copos de cerveja; 

bases para copos e garrafas de papel; filtros de café de papel; roupa de mesa de papel; sa-

cos de lixo de papel ou de plástico; desenhos ou padrões para  bordados;  giz de alfaiate; 
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giz de marcação; toalhas de papel; papel higiénico; ampara-livros; armários para artigos 

de papelaria para escritório; retratos; porta-passaportes; molas para dinheiro; maquetes 

de arquitectura;  plásticos para a modelagem; papel de toilette; materiais de filtragem em 

papel; papel de filtro; papel Xuan para a pintura e caligrafia chinesas; papel para máquinas 

de gravação; mata-borrões; folhas de celulose recuperada para embrulho; papel de polpa de 

madeira; folhas de papel para papelaria; carimbos de endereços; álbuns; repertórios; car-

tões; cartões de felicitações; pranchetas; marcadores de livros; porta-minas para lapiseiras; 

livros de recortes; pedras de tinta ou tinteiros; almofadas para carimbos; autocolantes para 

papelaria; blocos de notas; pastéis (lápis); crayons; fitas de papel; canetas; marcadores para 

papelaria; cartões de felicitações musicais; etiquetas não em matérias têxteis; biblioraptos 

(pastas para folhas soltas); sinetes ou carimbos; almofadas para carimbos; porta-carimbos; 

estojos para carimbos ou sinetes; lápis; pioneses; caixas de tintas para uso escolar; tabelas 

aritméticas; ardósias para escrever; dedeiras para uso em escritório; agrafos para escritó-

rios; pastas de arquivo para escritório; facas ou corta-papéis para uso em escritório; raspa-

deiras ou borrachas para escritórios; aparelhos para a montagem de fotografias; bandejas 

para cartas; porta-documentos para artigos de papelaria; capas para papéis; apagadores de 

borracha; papel para eletrocardiógrafos; gráficos; distribuidores de fita adesiva para uso em 

escritório; registos (livros); globos terrestres; placas de gravura; instrumentos de escrita; 

estojos de escrita; obreias para cartas; selos para carimbar; envelopes para papelaria; papel 

de cópia para papelaria; pisa-papéis; blocos de papel de escrita; envoltórios para artigos de 

papelaria; canetas de tinta; argila para modelagem; pincéis para escrever; cartão de pasta 

de madeira para papelaria; lápis de carvão; postais; materiais de instrução e de ensino, ex-

cluindo os aparelhos; anilhas para charutos; catálogos; calendários; estampas gráficas; bi-

lhetes; boletins informativos; guias e manuais; panfletos; cartazes; produtos de impressão; 

livros de música; revistas; publicações impressas; livros; livretos; jornais; ozalites (planos); 

desenhos e planos; prospectos; mapas geográficos; atlas; periódicos; almanaques; livros de 

banda desenhada; gravuras; aquarelas; oleografias; fotografias; suportes para fotografias; 

folhas-volantes; selos postais; produtos de cartão corrugado; emblemas impressos; etique-

tas de bagagem; padrões de papel; emblemas de papel; estandartes de papel; bandeiras de 

papel; produtos de cartão; recipientes de papel para embalagem; papel e cartão; pinturas 

e trabalhos caligráficos; autocolantes decorativos para bicicletas; materiais de estudo e de 

papelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083223

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Armações para malas de mão; armações para porta-moedas; ferraduras; sacos; bolsas; cha-

péus-de-chuva e suas partes; bengalas; bastões; partes em metal para bastões e bengalas; 

punhos para bastões e bengalas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083224

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário exterior de estilo não-japonês; casacos; «sweaters»; camisas; roupa de dormir; 

roupa interior; roupa de natação ou fatos de banho; toucas de banho ou toucas de natação; 

camisolas; T-shirts; roupa para desporto; roupa para desportos náuticos; fatos de máscaras; 

vestuário; máscaras de dormir; aventais; protectores de colarinhos para vestir; peúgas e 

meias; perneiras e polainas; estolas de pele; xales; lenços de cabeça e pescoço; peúgas de 

estilo japonês [tabi]; coberturas para usar sobre peúgas de estilo japonês; luvas e mitenes; 

gravatas; lenços de pescoço; bandanas ou lenços; «thermal supporters» [vestuário]; cache-

cóis; abafos para as orelhas; toucas de dormir; chapelaria para vestir; ligas; suspensórios de 

peúgas; suspensórios; faixas para a cintura; cintos para vestuário; calçado com a excepção 

de botas para desporto; tamancos de madeira de estilo japonês [Geta]; sandálias de estilo 

japonês [Zori]; botas para desporto; calçado para windsurf.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083225

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Fivelas para vestuário; ilhós para vestuário; fitas elásticas; fitas; braçadeiras; insígnias para 

vestir não em metais preciosos; emblemas para vestir não em metais preciosos; broches 

para vestuário; alfinetes especiais para faixas de quimono (obi-dome); alfinetes para bonés 

não de metal precioso; remendos ornamentais adesivos para casacos; braçadeiras; orna-

mentos para o cabelo; botões; ornamentos para sapatos não em metais preciosos; ilhós para 

sapatos; atacadores para sapatos; fechos em metal para sapatos e botas; emblemas orna-

mentais.

[540] 商標 Marca : 

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

excluiu-se «emblemas em papel», por pertencer a outra classe.
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[210] 編號 N.º : N/083226

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de diversão e aparelhos para uso no parque de diversões; brinquedos; bonecas; 

jogos Go; xadrez japonês [jogos Shogi]; cartas de jogar japonesas [Utagaruta]; dados; jogos 

de dados japoneses [Sugoroku]; copos para dados; jogos de ouros (naipe de cartas de jogar); 

jogos de xadrez; jogos de damas; aparelhos de prestidigitação; dominós; cartas de jogar; 

cartas de jogar japonesas [Hanafuda]; Mah-jong; máquinas e aparelhos de jogos; equipa-

mentos de bilhar; equipamentos de desporto; equipamentos de desporto para o surf, esqui 

aquático e mergulho; carrosséis  para parque de diversões; equipamento de pesca; bilhetes 

loteria impressos sem ser brinquedos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083233

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Walton International Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 1586, George Town, Grand Cayman, KY1-1110, Cayman Island

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos graduados, óculos, óculos de sol, armações de óculos, lupas, capas de óculos e ócu-

los de sol, peças e acessórios para todos os artigos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083234

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Yanua International Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 138 Robinson Road, #17-00 The Corporate Office, Singapore 068906, Singapore

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Jogos para telefones móveis; programas de jogos descarregáveis para vídeo e para jogos de 

computador; software descarregável sob forma de aplicação móvel para vídeo e para jogos 

de computador; software de computador (aplicações) para telefones móveis, nomeadamen-

te software para programas descarregáveis de jogos de computador.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083235

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Yanua International Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 138 Robinson Road, #17-00 The Corporate Office, Singapore 068906, Singapore

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Jogos para telefones móveis; programas de jogos descarregáveis para vídeo e para jogos de 

computador; software descarregável sob forma de aplicação móvel para vídeo e para jogos 

de computador; software de computador (aplicações) para telefones móveis, nomeadamen-

te, software para programas descarregáveis de jogos de computador.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083236

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : 廣源藥業有限公司

   VAST RESOURCES PHARMACEUTICAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港柴灣豐業街12號啟力工業中心A座13樓12室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 中成藥，醫用營養品，醫用製劑，殺真菌劑，消毒劑，消滅有害動物製劑，醫用營養食品，繃敷材

料，嬰兒食品，保健食品，繃敷藥品，中藥成藥，藥膏，藥油，膏貼，眼藥水，咳水，藥丸，醫藥用

噴劑，醫藥用品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083237

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : 新億食品有限公司

   SUN YIK FOOD LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍新蒲崗五芳街20-22號宏發工廠大廈3樓

   3/F., Van Fat Factory Building, 20-22 Ng Fong Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；魚；鮑魚產品；家禽及野味；肉汁；加工，醃漬，乾製，冷凍，瓶裝，罐裝和現成的及煮熟的水

果和蔬果；果凍；果醬；蜜餞；蛋；奶及乳製品；食用油和油脂；全屬第29類。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083238

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : 新億食品有限公司

   SUN YIK FOOD LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍新蒲崗五芳街20-22號宏發工廠大廈3樓

   3/F., Van Fat Factory Building, 20-22 Ng Fong Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；可可；糖；米；木薯澱粉；西米；咖啡代用品；穀類麵粉及製品；麵包；糕點及糖果冰；

蜂蜜；糖漿；鮮酵母；發酵粉；食鹽；芥末；醋；沙司（調味品）；調味用香料；調味醬油；糖果；

冰製食品；飲用冰；可可製品；未烘過的咖啡；穀類製品；甜食；食用香料（不包括含醚香料和

香精油）；辣椒粉；玉米麵；玉米粉；麵粉；含澱粉食品；番茄醬（調味品）；通心粉；肉豆蔻；食

用土豆粉；胡椒；調味醬油；食用木薯粉；茶飲料；冰茶；色拉用調味品；調味肉汁；豆醬（調味

品）；醃製香草（調味品）；全屬第30類。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083239

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : 世霸潛能國際有限公司

   XYBER INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘成業街7號寧晉中心30樓E室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用裝

置及儀器；處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的裝置和儀器；錄製、通訊、重放聲音或影像

的裝置；磁性數據載體，錄音盤；光盤，DV D盤和其他數字存儲媒介；投幣啟動裝置的機械結

構；收銀機，計算機器，數據處理裝置，計算機；計算機軟件；滅火器械。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083240

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19
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[730] 申請人 Requerente : 世霸潛能國際有限公司

   XYBER INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘成業街7號寧晉中心30樓E室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料；清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑；肥皂；香料，香精油，化妝品，洗髮

水；牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083241

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : 世霸潛能國際有限公司

   XYBER INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘成業街7號寧晉中心30樓E室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 外科、醫療、牙科和獸醫用儀器及器械，假肢，假眼和假牙；整形用品；縫合用材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083242

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : 世霸潛能國際有限公司

   XYBER INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘成業街7號寧晉中心30樓E室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療服務；獸醫服務；人或動物的衞生和美容服務；農業、園藝和林業服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083243

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands
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 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 嬰兒食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083244

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶及奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083245

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 含牛奶的巧克力飲料及巧克力飲料；人食用的去殼穀物及穀類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083246

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 嬰兒食品。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083247

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶及奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083248

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶及奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083249

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 嬰兒食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083250

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶及奶製品。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083251

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 嬰兒食品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083252

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶及奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083253

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 嬰兒食品。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083254

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶及奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083255

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 嬰兒食品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083256

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶及奶製品。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083257

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 含牛奶的巧克力飲料及巧克力飲料；人食用的去殼穀物及穀類製品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083258

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 嬰兒食品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083259

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶及奶製品。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083260

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 含牛奶的巧克力飲料及巧克力飲料；人食用的去殼穀物及穀類製品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083261

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 嬰兒食品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083262

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29
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[511] 產品 Produtos : 奶及奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083263

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 含牛奶的巧克力飲料及巧克力飲料；人食用的去殼穀物及穀類製品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083264

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶及奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083265

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Friesland Brands B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶及奶製品。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083269

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : CLOUDY BAY VINEYARDS LIMITED

 地址 Endereço : Jackson Road, Blenheim, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 酒精飲料；葡萄酒及以葡萄酒為基底之飲料；非以啤酒或啤酒基底為主之預混酒精飲料。（全

屬第33類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083270

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : NTT DoCoMo, Inc.

 地址 Endereço : 11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços publicitários e promocionais; aluguer de espaço publicitário; serviços de publi-

cidade em forma de faixa em linha; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso de produtos de animação, nomeadamente discos pré-gravados, fitas de vídeo pré-

-gravadas, programas de jogos de computador, software de jogos de computador, publica-

ções electrónicas descarregáveis, ficheiros de música descarregáveis, ficheiros de imagens 

descarregáveis, ficheiros de vídeo descarregáveis; serviços de venda a retalho e serviços de 

venda por grosso de brinquedos, figuras de brinquedo, discos pré-gravados, fitas de vídeo 

pré-gravadas, programas de jogos de computador, software de jogos de computador, publi-

cações electrónicas descarregáveis, ficheiros de música descarregáveis, ficheiros de imagens 

descarregáveis, ficheiros de vídeo descarregáveis, artigos de papelaria, vestuário, calçado, 

chapelaria, porta-chaves; «network shopping»; «network auction»; gestão de bases de dados 

informáticas; pesquisas de marketing; estudos e análises de marketing; fornecimento de in-

formações de negócios; organização e realização de exposições e exibições comerciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083271

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : NTT DoCoMo, Inc.
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 地址 Endereço : 11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de serviços de animação on-line a partir de uma rede de computadores; 

serviços de música e de filmes cinematográficos on-line; entretenimento, informação sobre 

entretenimento; aluguer de filmes cinematográficos; aluguer de leitores de vídeo/áudio; 

serviços de «browsing» on-line para publicações electrónicas; organização e realização de 

exposições de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083272

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : NTT DoCoMo, Inc.

 地址 Endereço : 11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços publicitários e promocionais; aluguer de espaço publicitário; serviços de publi-

cidade em forma de faixa em linha; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso de produtos de animação, nomeadamente discos pré-gravados, fitas de vídeo pré-

-gravadas, programas de jogos de computador, software de jogos de computador, publica-

ções electrónicas descarregáveis, ficheiros de música descarregáveis, ficheiros de imagens 

descarregáveis, ficheiros de vídeo descarregáveis; serviços de venda a retalho e serviços de 

venda por grosso de brinquedos, figuras de brinquedo, discos pré-gravados, fitas de vídeo 

pré-gravadas, programas de jogos de computador, software de jogos de computador, publi-

cações electrónicas descarregáveis, ficheiros de música descarregáveis, ficheiros de imagens 

descarregáveis, ficheiros de vídeo descarregáveis, artigos de papelaria, vestuário, calçado, 

chapelaria, porta-chaves; «network shopping»; «network auction»; gestão de bases de dados 

informáticas; pesquisas de marketing; estudos e análises de marketing; fornecimento de in-

formações de negócios; organização e realização de exposições e exibições comerciais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, laranja e cinzenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/083273

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : NTT DoCoMo, Inc.

 地址 Endereço : 11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

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

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de serviços de animação on-line a partir de uma rede de computadores; 

serviços de música e de filmes cinematográficos on-line; entretenimento, informação sobre 

entretenimento; aluguer de filmes cinematográficos; aluguer de leitores de vídeo/áudio; 

serviços de «browsing» on-line para publicações electrónicas; organização e realização de 

exposições de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, laranja e cinzenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/083274

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : NTT DoCoMo, Inc.

 地址 Endereço : 11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços publicitários e promocionais; aluguer de espaço publicitário; serviços de publi-

cidade em forma de faixa em linha; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso de produtos de animação, nomeadamente discos pré-gravados, fitas de vídeo pré-

-gravadas, programas de jogos de computador, software de jogos de computador, publica-

ções electrónicas descarregáveis, ficheiros de música descarregáveis, ficheiros de imagens 

descarregáveis, ficheiros de vídeo descarregáveis; serviços de venda a retalho e serviços de 

venda por grosso de brinquedos, figuras de brinquedo, discos pré-gravados, fitas de vídeo 

pré-gravadas, programas de jogos de computador, software de jogos de computador, publi-

cações electrónicas descarregáveis, ficheiros de música descarregáveis, ficheiros de imagens 

descarregáveis, ficheiros de vídeo descarregáveis, artigos de papelaria, vestuário, calçado, 

chapelaria, porta-chaves; «network shopping»; «network auction»; gestão de bases de dados 

informáticas; pesquisas de marketing; estudos e análises de marketing; fornecimento de in-

formações de negócios; organização e realização de exposições e exibições comerciais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor vermelha tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/083275

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : NTT DoCoMo, Inc.

 地址 Endereço : 11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de serviços de animação on-line a partir de uma rede de computadores; 

serviços de música e de filmes cinematográficos on-line; entretenimento, informação sobre 
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entretenimento; aluguer de filmes cinematográficos; aluguer de leitores de vídeo/áudio; 

serviços de «browsing» on-line para publicações electrónicas; organização e realização de 

exposições de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor vermelha tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/083279

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 8-1, Tatsumi-nishi 1-chome, Ikuno-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavandaria; produtos para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, 

loções para os cabelos; dentífricos; preparações para remover a maquilhagem; preparações 

para a maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083280

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : DSM IP Assets B.V.

 地址 Endereço : Het Overloon 1, 6411 TE, Heerlen, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos alimentares; suplementos dietéticos; substâncias dietéticas para uso medici-

nal; ingredientes para alimentos (dietéticos) para uso medicinal; alimentos para bebés; fór-

mulas para lactentes; alimentos para pessoas doentes; vitaminas e preparações vitaminicas; 

óleo medicinal; vitaminas em óleo para consumo humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083282

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : Cölner Hofbräu P. Josef Früh KG

 地址 Endereço : Am Hof 12-18, 50667 Cologne, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; bebidas de malte; águas minerais e gasosas e outras bebidas não-alcoólicas; bebi-

das de frutas, sumos de frutas e vegetais (bebidas); xaropes e outras preparações para fazer 

bebidas, bebidas de soro de leite.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083283

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : J.PEREIRA DA CRUZ, S.A.

 地址 Endereço : R.Vitor Cordon, 14 Lisboa, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Organização de conferências e seminários, serviços de tradução.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083284

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : J.PEREIRA DA CRUZ, S.A.

 地址 Endereço : R.Vitor Cordon, 14 Lisboa, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultor e de representação especialmente em matéria de propriedade inte-

lectual; protecção de direitos de propriedade intelectual, de direitos de autor e de software; 

pesquisas jurídicas em matéria de propriedade intelectual, pareceres no âmbito de proprie-

dade intelectual.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083285

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : J.PEREIRA DA CRUZ, S.A.

 地址 Endereço : R.Vitor Cordon, 14 Lisboa, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Organização de conferências e seminários, serviços de tradução.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083286

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/19

[730] 申請人 Requerente : J.PEREIRA DA CRUZ, S.A.

 地址 Endereço : R.Vitor Cordon, 14 Lisboa, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultor e de representação especialmente em matéria de propriedade inte-

lectual; protecção de direitos de propriedade intelectual, de direitos de autor e de software; 

pesquisas jurídicas em matéria de propriedade intelectual, pareceres no âmbito de proprie-

dade intelectual.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083287

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Georg Jensen A/S

 地址 Endereço : Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes para uso pessoal; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções 

para o cabelo; loções para a pele; preparados para limpeza, polimento, esfrega e abrasivos; 

e peças e acessórios (não incluídos noutras classes) para todos os artigos supra menciona-

dos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083288

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Georg Jensen A/S

 地址 Endereço : Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; ferragens, pequenos artigos metálicos de quinquilharia; canos 

e tubos de metal; cofres; artigos de metal comum não incluídos noutras classes; minérios de 

metal; trelas de metal para vestuário; trelas de metal para guarda-roupa; trelas (quinqui-

lharia metálica); tanques de metal; garrafas (recipientes de metal) para gás comprimido ou 

gases líquidos; argolas para chaves de metal; peças e acessórios (não incluídos noutras clas-

ses) para todos os artigos supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083289

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Georg Jensen A/S

 地址 Endereço : Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente); cutelaria; facas, garfos e colhe-

res, armas brancas; navalhas para a barba, facas pallet, facas para queijo, conjuntos para 

escultura, raspadores de gelo, cortador de folhas, poker para fogo (brasa) e peças e acessó-

rios (não incluídos noutras classes) para todos os artigos supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083290

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Georg Jensen A/S

 地址 Endereço : Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográ-

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

instrumentos, incluindo óculos e óculos de sol; aparelhos e instrumentos para condução, 

comutação, transformação, acumulação, regulação ou controlo de electricidade; aparelhos 

para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens (com a excepção de altifalan-

tes); suportes de registo magnético, discos para gravação; máquinas de venda automática e 

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

lar, equipamento e computadores para processamento de dados; extintores de incêndio; e 

peças e acessórios (não incluídos noutras classes) para todos os artigos supra mencionados.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083291

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Georg Jensen A/S

 地址 Endereço : Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Obras de arte em metais preciosos; metais preciosos e suas ligas e artigos em metais pre-

ciosos ou em plaqué, não incluídos noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; 

relojoaria e instrumentos cronométricos; e peças e acessórios (não incluídos noutras clas-

ses) para todos os artigos supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083292

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Georg Jensen A/S

 地址 Endereço : Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; materiais im-

pressos; materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para pape-

laria ou para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e arti-

gos de escritório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); 

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

blocos para impressoras; e peças e acessórios (não incluídos noutras classes) para todos os 

artigos supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083293

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Georg Jensen A/S

 地址 Endereço : Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

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

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



5274 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 16 期 —— 2014 年 4 月 16 日

bengalas; pastas; carteiras para cartões de visita; estojos de couro ou lâmina de couro; 

pastas para documentos; sacos de mão; estojos para chaves; correias de couro; malas de 

viagem de couro; carteiras de couro; porta-moedas; malas de viagem; e peças e acessórios 

(não incluídos noutras classes) para todos os artigos supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083294

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Georg Jensen A/S

 地址 Endereço : Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

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

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

ma-do-mar e substitutos para todos estes materiais, ou em plástico; e peças e acessórios (não 

incluídos noutras classes) para todos os artigos supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083295

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Georg Jensen A/S

 地址 Endereço : Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

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

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

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

artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras classes; e peças e acessórios (não 

incluídos noutras classes) para todos os artigos supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083296

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Georg Jensen A/S

 地址 Endereço : Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24



N.º 16 — 16-4-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5275

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

mesa; lençóis para cama; roupa de cama; tecido de algodão; capas para almofadas; cortinas 

de tecido ou plástico; damasco; tecidos para uso têxtil; toalhas de rosto de tecido; capas de 

tecido para mobiliário; lenços em tecido; toalhas para fins domésticos; toalhas de cozinha; 

capas para colchões; fronhas; almofadas bordadas; lençóis (de tecido); panos compridos 

para mesa; toalhas de mesa, sem ser de papel; roupa de mesa, sem ser de papel; tapetes de 

mesa, sem ser de papel; guardanapos de tecido; toalhas de tecido; mantas (para viagem); 

toalhetes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083297

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Georg Jensen A/S

 地址 Endereço : Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; e peças e acessórios (não incluídos noutras classes) para to-

dos os artigos supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083298

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Georg Jensen A/S

 地址 Endereço : Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; fivelas para 

cinto, botões ornamentais, broches (acessórios para vestuário), ornamentos para o cabelo, 

travessas para os cabelos, travessões, fivela para vestuário; ornamentos para chapéus (sem 

ser em metais preciosos); fivelas (acessórios para vestuário), fitas para o cabelo; artigos de-

corativos para uso pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083299

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Georg Jensen A/S

 地址 Endereço : Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; de-

corações para árvores de Natal; e peças e acessórios (não incluídos noutras classes) para 

todos os artigos supra mencionados; suportes para velas de árvores de Natal; estrelas para 

árvores de Natal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083300

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Georg Jensen A/S

 地址 Endereço : Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco; artigos para fumadores (com excepção de cachimbos); fósforos; e peças e acessó-

rios (não incluídos noutras classes) para todos os artigos supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083304

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : 美贊臣美國控股有限公司

   MJN U.S. Holdings LLC

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   2701 Patriot Boulevard 4th Floor Glenview, Illinois 60026 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素製劑，醫用放射性物質，醫用氣體，心電圖描記器電極用化學導體，人工授精用精液，衛

生消毒劑，隱形眼鏡清潔劑，微生物用營養物質，嬰兒食品，嬰兒奶粉，醫用營養食物，醫用營

養飲料，營養補充劑，空氣淨化製劑，獸醫用製劑，驅昆蟲劑，消毒紙巾，哺乳用墊，牙填料，寵

物尿布。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083305

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : 美贊臣美國控股有限公司

   MJN U.S. Holdings LLC
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 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   2701 Patriot Boulevard 4th Floor Glenview, Illinois 60026 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙，描圖紙，宣紙（用於中國繪畫和書法），紙製餐桌用布，紙或紙板製廣告牌，影集，硬紙管，

海報，報紙，照片（印製的），包裝用塑料膜，訂書釘，辦公用夾，墨水，印章（印），鋼筆，文具或

家用膠帶，繪畫儀器，繪畫材料，速印機，計算表，裁縫用粉塊，建築模型，念珠。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083306

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : 美贊臣美國控股有限公司

   MJN U.S. Holdings LLC

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   2701 Patriot Boulevard 4th Floor Glenview, Illinois 60026 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 濃肉汁，食用海藻提取物，魚製食品，蔬菜罐頭，果醬，加工過的檳榔，製湯劑，蛋粉，豆奶（牛

奶替代品），牛奶，牛奶製品，製食用脂肪用脂肪物，蔬菜色拉，果凍，加工過的堅果，幹食用

菌，烹飪用蛋白。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083307

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : 美贊臣美國控股有限公司

   MJN U.S. Holdings LLC

 地址 Endereço : 美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

   2701 Patriot Boulevard 4th Floor Glenview, Illinois 60026 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，商業管理輔助，市場營銷，人員招收，商業企業遷移，計算機數據庫信息系統化，會計，

自動售貨機出租，尋找贊助，藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務，藥品零

售或批發服務，藥用製劑零售或批發服務，衛生製劑零售或批發服務，醫療用品零售或批發服

務，獸藥零售或批發服務，獸醫用製劑零售或批發服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083308

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : SOCIETE DES TELECOMMUNICATIONS DU TOGO (ALSO TRADING AS TOGO 

TELECOM)

 地址 Endereço : Place de la Réconciliation, Quartier Atchanté, B.P. 333, Lome, Togo

 國籍 Nacionalidade : 多哥 Togolesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Telefones, centrais telefónicas, modems de telefone, cartões de telefone, terminais tele-

fónicos, transmissores de telefone, aparelhos de telefone, fones de ouvido para telefone, 

telemóveis, telefones portáteis, cartões de telefone (codificados), software de telefonia por 

computador, baterias de telemóveis, telefones móveis para uso em veículos.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083312

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : 林玉嫻

   LAM IOK HAN

 地址 Endereço : 澳門海邊新街369號永好閣2樓A座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶，麵粉及穀類製品，麵包糕點及糖果，杏仁餅，蛋卷，花生糖，蜂蜜，醋。  

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“豬肉乾，牛肉乾，涼菓”，因屬

其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/083313

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20
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[730] 申請人 Requerente : BA&SH, Société par actions simplifiée

 地址 Endereço : 41 Boulevard Beaumarchais-52-54, Rue des Tournelles, 75003-Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, nomeadamente casacos, jaquetas, vestidos, tops, blusas, camisetas (t-shirts), 

camisas, camisolas, pulôveres, casacos curtos de malha, saias, coletes, calças compridas, 

calças e calças de ganga; calçado; chapelaria, nomedamente, chapéus, bonés e viseiras para 

o sol; casacos de pêlo; jaquetas de pêlo; camisolas de pêlo, vestidos de pêlo, pulôveres de 

pêlo, casacos curtos de pêlo; luvas (vestuário); lenços; gravatas; meias; peúgas; chinelos; 

roupa interior; roupa para o banho; vestuário de couro, nomeadamente casacos, jaquetas, 

vestidos, tops, blusas, camisetas (t-shirts), camisas, camisolas, pulôveres, casacos curtos de 

malha, saias, coletes, calças compridas, calças e calças de ganga; vestuário em imitação de 

couro, nomeadamente casacos, jaquetas, vestidos, tops, blusas, camisetas (t-shirts), cami-

sas, camisolas, pulôveres, casacos curtos de malha, saias, coletes, calças compridas, calças 

e calças de ganga; sapatos de praia; botas de esqui; botas para desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083314

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : FMTM Distribution Ltd

 地址 Endereço : 3A and 3B, Isle of Man Freeport, Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e instrumentos manuais operados manualmente; serviços de mesa (facas, gar-

fos e colheres); utensílios para barrar manteiga; conjuntos de manicura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083315

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : FMTM Distribution Ltd

 地址 Endereço : 3A and 3B, Isle of Man Freeport, Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não incluídos nou-

tras classes; relógios; cronógrafos (relógios), cronómetros, aparelhos para cronometragem 

de provas desportivas (cronómetros); peças e componentes para artigos de relojoaria incluí-
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dos nesta classe, nomeadamente correias para relógios de pulso, pulseiras para relógios de 

pulso, mecanismos para relógios e para relógios de mesa e de parede, fivelas para relógios, 

coroas para relógios, estojos para relógios [guarnecidos], molas de relógios, caixas de re-

lógios, mostradores para relógios de mesa e de parede e para artigos de relojoaria, pontei-

ros para relógios e relógios de mesa e de parede, vidros de relógios; cofres e estojos para 

relógios; estojos para relógios de mesa e de parede; caixas e estojos de apresentação para 

artigos de relojoaria; pedras preciosas; imitações de pedras preciosas; pedras semiprecio-

sas; diamantes; camafeus (joalharia); joalharia; artigos de bijutaria semipreciosos; artigos 

de joalharia; ornamentos de joalharia; bijuteria; estojos para artigos de joalharia (cofres); 

caixas e estojos de apresentação para artigos de joalharia e bijutaria; estojos em metais 

preciosos para artigos de joalharia; alfinetes de gravata; botões de punho; porta-chaves 

em metais preciosos; caixas para relógios; caixas para relógios de mesa e de parede; caixas 

para artigos de joalharia; caixas para botões de punho, alfinetes de gravata, e porta-chaves 

(cofres); caixas adaptadas para  conter e transportar relógios, relógios de mesa e de parede 

e artigos de joalharia; caixas para a exibição de artigos de joalharia, botões de punho e al-

finetes de gravata.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083316

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : FMTM Distribution Ltd

 地址 Endereço : 3A and 3B, Isle of Man Freeport, Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis; camas; mesas; cadeiras; poltronas; sofás; armários; cómodas; molduras; espelhos 

[vidros espelhados]; molduras para quadros; produtos não incluídos noutras classes de ma-

deira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepéro-

la, espuma do mar e sucedâneos de todas estas matérias ou de matérias plásticas; almofa-

das; argolas para cortinas; jardineiras [móveis]; manequins e manequins de alfaiate; caixas 

de plástico; caixas de armazenamento em madeira; carrinhos [móveis]; garrafeiras; coxins; 

colchões; gavetões; cortinas de bambu; estantes para livros; vitrines [móveis]; cadeiras de 

descanso; obras de arte em madeira, cera, gesso ou plástico; bengaleiros para chapéus-de-

-chuva; cabides para vestuário; cabides para casacos e chapéus; bengaleiros para casacos; 

maçanetas (puxadores de portas) de porcelana.

[540] 商標 Marca : 



N.º 16 — 16-4-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5281

[210] 編號 N.º : N/083317

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : FMTM Distribution Ltd

 地址 Endereço : 3A and 3B, Isle of Man Freeport, Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes de cozinha ou uso doméstico (excepto em metais preciosos, ou em 

plaqué); artigos de vidraria, porcelanas; faiança; vidro; copos; copos para vinho; copos para 

vinho espumante; chávenas; serviços de mesa (excepto facas, garfos e colheres); serviços de 

chá [serviços de mesa]; serviços de café [serviços de mesa]; bules; coadores de chá esféricos; 

chávenas de café; taças de vidro; açucareiros; pratos de mesa (pratos); serviços de jantar 

(serviços de mesa); frascos para uso doméstico; potes; leiteiras; pires; castiçais; pulveriza-

dores de perfume; vaporizadores de perfume; vasos para flores; floreiras (excepto móveis); 

vidro trabalhado (excepto vidro de construção); vidro em bruto; baldes para gelo; bombo-

neiras; garrafas; abridores de garrafas; misturadores para cocktails; artigos de cerâmica; 

cafeteiras, não eléctricas; pimenteiros; porta-guardanapos; argolas para guardanapos; ga-

lheteiros para azeite e vinagre; utensílios de toilette; porta-rolos de papel higiénico; bases 

para garrafas não em papel e sem ser roupa de mesa; pentes e esponjas; estojos para pentes; 

escovas (com excepção dos pincéis); materiais para fabrico de escovas; bandejas [artigos 

domésticos]; caixas de vidro, porcelana para uso doméstico; provadores de vinho [sifões]; 

escovas para calçado; cestas para uso doméstico; manteigueiras; estojos de toilette guarne-

cidos; obras de arte, de porcelana, terracota ou vidro; caixas para o pão; pratos; saleiros; 

estendais de roupa; calçadeiras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083318

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : FMTM Distribution Ltd

 地址 Endereço : 3A and 3B, Isle of Man Freeport, Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Hotéis; fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de restaurante; serviços de bares; 

aluguer de bares e salões de recepção; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083319

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : FMTM Distribution Ltd

 地址 Endereço : 3A and 3B, Isle of Man Freeport, Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e instrumentos manuais operados manualmente; serviços de mesa (facas, gar-

fos e colheres); utensílios para barrar manteiga; conjuntos de manicura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083320

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : FMTM Distribution Ltd

 地址 Endereço : 3A and 3B, Isle of Man Freeport, Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis; camas; mesas; cadeiras; poltronas; sofás; armários; cómodas; molduras; espelhos 

[vidros espelhados]; molduras para quadros; produtos não incluídos noutras classes de ma-

deira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepéro-

la, espuma do mar e sucedâneos de todas estas matérias ou de matérias plásticas; almofa-

das; argolas para cortinas; jardineiras [móveis]; manequins e manequins de alfaiate; caixas 

de plástico; caixas de armazenamento em madeira; carrinhos [móveis]; garrafeiras; coxins; 

colchões; gavetões; cortinas de bambu; estantes para livros; vitrines [móveis]; cadeiras de 

descanso; obras de arte em madeira, cera, gesso ou plástico; bengaleiros para chapéus-de-

-chuva; cabides para vestuário; cabides para casacos e chapéus; bengaleiros para casacos; 

maçanetas (puxadores de portas) de porcelana.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083321

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : FMTM Distribution Ltd

 地址 Endereço : 3A and 3B, Isle of Man Freeport, Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes de cozinha ou uso doméstico (excepto em metais preciosos, ou em 

plaqué); artigos de vidraria, porcelanas; faiança; vidro; copos; copos para vinho; copos para 

vinho espumante; chávenas; serviços de mesa (excepto facas, garfos e colheres); serviços de 

chá [serviços de mesa]; serviços de café [serviços de mesa]; bules; coadores de chá esféricos; 

chávenas de café; taças de vidro; açucareiros; pratos de mesa (pratos); serviços de jantar 

(serviços de mesa); frascos para uso doméstico; potes; leiteiras; pires; castiçais; pulveriza-
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dores de perfume; vaporizadores de perfume; vasos para flores; floreiras (excepto móveis); 

vidro trabalhado (excepto vidro de construção); vidro em bruto; baldes para gelo; bombo-

neiras; garrafas; abridores de garrafas; misturadores para cocktails; artigos de cerâmica; 

cafeteiras, não eléctricas; pimenteiros; porta-guardanapos; argolas para guardanapos; ga-

lheteiros para azeite e vinagre; utensílios de toilette; porta-rolos de papel higiénico; bases 

para garrafas não em papel e sem ser roupa de mesa; pentes e esponjas; estojos para pentes; 

escovas (com excepção dos pincéis); materiais para fabrico de escovas; bandejas [artigos 

domésticos]; caixas de vidro, porcelana para uso doméstico; provadores de vinho [sifões]; 

escovas para calçado; cestas para uso doméstico; manteigueiras; estojos de toilette guarne-

cidos; obras de arte, de porcelana, terracota ou vidro; caixas para o pão; pratos; saleiros; 

estendais de roupa; calçadeiras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083322

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : FMTM Distribution Ltd

 地址 Endereço : 3A and 3B, Isle of Man Freeport, Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Hotéis; fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de restaurante; serviços de bares; 

aluguer de bares e salões de recepção; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083323

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : FMTM Distribution Ltd

 地址 Endereço : 3A and 3B, Isle of Man Freeport, Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes de cozinha ou uso doméstico (excepto em metais preciosos, ou em 

plaqué); artigos de vidraria, porcelanas; faiança; vidro; copos; copos para vinho; copos para 

vinho espumante; chávenas; serviços de mesa (excepto facas, garfos e colheres); serviços de 

chá [serviços de mesa]; serviços de café [serviços de mesa]; bules; coadores de chá esféricos; 

chávenas de café; taças de vidro; açucareiros; pratos de mesa (pratos); serviços de jantar 

(serviços de mesa); frascos para uso doméstico; potes; leiteiras; pires; castiçais; pulveriza-

dores de perfume; vaporizadores de perfume; vasos para flores; floreiras (excepto móveis); 

vidro trabalhado (excepto vidro de construção); vidro em bruto; baldes para gelo; bombo-

neiras; garrafas; abridores de garrafas; misturadores para cocktails; artigos de cerâmica; 

cafeteiras, não eléctricas; pimenteiros; porta-guardanapos; argolas para guardanapos; ga-

lheteiros para azeite e vinagre; utensílios de toilette; porta-rolos de papel higiénico; bases 

para garrafas não em papel e sem ser roupa de mesa; pentes e esponjas; estojos para pentes; 
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escovas (com excepção dos pincéis); materiais para fabrico de escovas; bandejas [artigos 

domésticos]; caixas de vidro, porcelana para uso doméstico; provadores de vinho [sifões]; 

escovas para calçado; cestas para uso doméstico; manteigueiras; estojos de toilette guarne-

cidos; obras de arte, de porcelana, terracota ou vidro; caixas para o pão; pratos; saleiros; 

estendais de roupa; calçadeiras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083324

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Winter Holding GmbH & Co KG

 地址 Endereço : Heidelberger Strasse 9-11, 69226 Nussloch, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083325

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : A. TESTONI S.p.A.

 地址 Endereço : Piazza XX Settembre, 1, 40121 Bologna (BO), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos, carteiras de mão, pochetes, sacos de viagem de couro, sacos de rede (não de metais 

preciosos), sacos a tiracolo, bolsas, mochilas, sacos de transporte, sacos de compras; pastas 

para diários vazias e pastas de documentos; bolsas clássicas e sacos de campismo; carteiras, 

porta-moedas, porta-documentos; porta-cartões de visita, bagagem, malas de viagem, por-

ta-fatos (para viagem), malas diplomáticas, baús; pequenos estojos concebidos para conter 

artigos de toilette, conhecidos como malas de toilette (vazias); estojos de maquilhagem, es-

tojos de couro para chaves; porta-chaves, estojos (vazios) de couro ou materiais semelhan-

tes, para conjuntos de mão de manicura e pedicura; capas de couro para diários, chapéus-

-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas, selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083326

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20
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[730] 申請人 Requerente : A. TESTONI S.p.A.

 地址 Endereço : Piazza XX Settembre, 1, 40121 Bologna (BO), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, roupa de malha, «jerseys» e camisolas de malha, pulôveres, camisas, jaquetas, 

blusões, gabardinas, anoraques, capas, blazers, casacos, calças, jardineiras, saias, roupas e 

calções de banho, roupões de praia, «wraparounds», roupa de praia; roupa interior, peúgas e 

meias, collants, lenços de cabeça e pescoço, xailes, lenços de seda, luvas, gravatas, coletes, 

cintos; roupa casual; roupa desportiva, fatos de treino; sapatos, botas, sandálias, tamancos, 

sapatos desportivos e de ginásio, chinelas para o quarto, chinelas de enfiar o dedo; chapéus, 

bonés, boinas e viseiras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083327

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : A. TESTONI S.p.A.

 地址 Endereço : Piazza XX Settembre, 1, 40121 Bologna (BO), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho e de venda por grosso de sacos, carteiras de mão, pochetes, 

sacos de viagem de couro, sacos de rede (não de metais preciosos), sacos a tiracolo, bolsas, 

mochilas, sacos de transporte, sacos de compras; pastas para diários vazias e pastas de do-

cumentos; bolsas clássicas e sacos de campismo; carteiras, porta-moedas, porta-documen-

tos; porta-cartões de visita, bagagem, malas de viagem, porta-fatos (para viagem), malas 

diplomáticas, baús; pequenos estojos concebidos para conter artigos de toilette, conhecidos 

como malas de toilette (vazias); estojos de maquilhagem, estojos de couro para chaves; 

porta-chaves, estojos (vazios) de couro ou materiais semelhantes, para conjuntos de mão 

de manicura e pedicura; capas de couro para diários, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol 

e bengalas, selaria; vestuário, roupa de malha, «jerseys» e camisolas de malha, pulôveres, 

camisas, jaquetas, blusões, gabardinas, anoraques, capas, blazers, casacos, calças, jardi-

neiras, saias, roupas e calções de banho, roupões de praia, «wraparounds», roupa de praia; 

roupa interior, peúgas e meias, collants, lenços de cabeça e pescoço, xailes, lenços de seda, 

luvas, gravatas, coletes, cintos; roupa casual; roupa desportiva, fatos de treino; sapatos, 

botas, sandálias, tamancos, sapatos desportivos e de ginásio, chinelas para o quarto, chine-

las de enfiar o dedo; chapéus, bonés, boinas e viseiras; organização de exposições com fins 

comerciais e de publicidade, serviços que envolvem o agrupamento de uma variedade de 

produtos no sector da moda (excluindo o respectivo transporte) através de lojas, armazéns 

comerciais e websites para compras on-line, de modo a facilitar a visualização por parte do 

público consumidor.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083328

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Dieselstrasse 12, D-72555 Metzingen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083329

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Oxfam Hong Kong

 地址 Endereço : 17/F China United Centre, 28 Marble Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; serviços para 

angariação de fundos para obras de beneficência; serviços financeiros; serviços de cartão 

de crédito; cartão de débito e cartão de carregamento; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083330

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Oxfam Hong Kong

 地址 Endereço : 17/F China United Centre, 28 Marble Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

viços de formação educacional relacionados com o auxílio à pobreza, combate à miséria e 

alívio sofrimento em qualquer parte do mundo; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083331

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : 袁華勝 

 地址 Endereço : 中國廣東省吳川市振文鎮生香村10號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車輪胎；充氣輪胎的內胎；充氣外胎（輪胎）；運載工具用實心輪胎；輪胎（運載工具用）；汽

車車輪轂；汽車車輪；運載工具用輪圈；運載工具用輪輻；飛機輪胎。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083332

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : 林章浩

   LAM CHEUNG HO BRUCE

 地址 Endereço : 澳門氹仔廣東大馬路悅景峰19樓B座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，替他人推銷，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083333

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : 林章浩

   LAM CHEUNG HO BRUCE

 地址 Endereço : 澳門氹仔廣東大馬路悅景峰19樓B座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機編程及相關服務。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083334

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Artyzen Intellectual Property Limited

 地址 Endereço : Penthouse 39/F., West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de gestão de hospitalidade; gestão de negócios de hotéis e operações hoteleiras; 

gestão de instalações hoteleiras; gestão de projectos de hospitalidade e serviços técnicos; 

gestão comercial de clubes de férias e propriedades de férias de habitação periódica; ser-

viços de gestão comercial e de consultoria; gestão e administração comercial hoteleira; 

pedidos de informações comerciais; serviços comerciais e de aconselhamento de gestão ho-

teleira; serviços de centro de negócios fornecidos por hotéis; serviços de aquisição (compra 

de produtos e serviços para hotéis); serviços de avaliação e análise comercial; pesquisa co-

mercial; informações comerciais; desenvolvimento de produtos de hospitalidade; desenvol-

vimento de marca de hospitalidade; informações estatísticas; compilação de informações 

em bases de dados informáticas; processamento de dados; serviços de contabilidade; escri-

turação; serviços de intermediação comercial e de aconselhamento nos sectores de gestão 

comercial, organização comercial, economia comercial e negócios hoteleiros; organização 

e condução de exposições para fins de negócio e comercial; organização e condução de 

feiras comerciais e feiras de produtos; marketing comercial; marketing financeiro; serviços 

de escritório; fornecimento de instalações de escritório; serviços de gestão de escritórios; 

consultoria de gestão de pessoal; serviços de marketing, publicidade, publicitários e pro-

moção; aluguer de espaços publicitários; serviços de marketing, publicidade, publicitários e 

promoção; aluguer de espaços publicitários; serviços de vendas a retalho relacionados com 

alimentos e bebidas, produtos para o banho e de beleza, impressos e artigos de papelaria, 

vestuário e acessórios de vestuário, produtos têxteis, produtos de couro e produtos florais; 

organização, operação e supervisão de esquemas de vendas e promoção; serviços de acon-

selhamento e consultadoria relacionados com os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083335

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20
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[730] 申請人 Requerente : Artyzen Intellectual Property Limited

 地址 Endereço : Penthouse 39/F., West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Locação e aluguer de imóveis; aluguer e gestão de apartamentos com serviços domésticos; 

agência imobiliária; gestão imobiliária; desenvolvimento imobiliário; valorização imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; corretagem imobiliária; investimento imobiliário; aluguer de es-

critórios e apartamentos; serviços financeiros; serviços de investimento de capital; serviços 

de avaliação financeira; serviços de câmbios; serviços de aconselhamento e consultadoria 

relacionados com os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083336

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Artyzen Intellectual Property Limited

 地址 Endereço : Penthouse 39/F., West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade; serviços hoteleiros; serviços de consultadoria hoteleira e de pré-

-abertura; fornecimento de apartamentos com serviços domésticos (alojamento temporá-

rio); serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; serviços de 

restaurante, fornecimento de refeições, bar e sala de estar pública; serviços de estâncias 

de veraneio e de alojamento; serviços de porteiro; fornecimento de instalações para fins 

generalizados para reuniões, conferências e exposições; fornecimento de instalações para 

banquetes e eventos sociais para ocasiões especiais; serviços de reservas para alojamentos 

em hotel; lares para idosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083337

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Artyzen Intellectual Property Limited

 地址 Endereço : Penthouse 39/F., West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : Serviços de gestão de hospitalidade; gestão de negócios de hotéis e operações hoteleiras; 

gestão de instalações hoteleiras; gestão de projectos de hospitalidade e serviços técnicos; 

gestão comercial de clubes de férias e propriedades de férias de habitação periódica; ser-

viços de gestão comercial e de consultoria; gestão e administração comercial hoteleira; 

pedidos de informações comerciais; serviços comerciais e de aconselhamento de gestão ho-

teleira; serviços de centro de negócios fornecidos por hotéis; serviços de aquisição (compra 

de produtos e serviços para hotéis); serviços de avaliação e análise comercial; pesquisa co-

mercial; informações comerciais; desenvolvimento de produtos de hospitalidade; desenvol-

vimento de marca de hospitalidade; informações estatísticas; compilação de informações 

em bases de dados informáticas; processamento dados; serviços de contabilidade; escri-

turação; serviços de intermediação comercial e de aconselhamento nos sectores de gestão 

comercial, organização comercial, economia comercial e negócios hoteleiros; organização 

e condução de exposições para fins de negócio e comercial; organização e condução de 

feiras comerciais e feiras de produtos; marketing comercial; marketing financeiro; serviços 

de escritório; fornecimento de instalações de escritório; serviços de gestão de escritórios; 

consultoria de gestão de pessoal; serviços de marketing, publicidade, publicitários e pro-

moção; aluguer de espaços publicitários; serviços de marketing, publicidade, publicitários e 

promoção; aluguer de espaços publicitários; serviços de vendas a retalho relacionados com 

alimentos e bebidas, produtos para o banho e de beleza, impressos e artigos de papelaria, 

vestuário e acessórios de vestuário, produtos têxteis, produtos de couro e produtos florais, 

organização, operação e supervisão de esquemas de vendas e promoção; serviços de acon-

selhamento e consultadoria relacionados com os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083338

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Artyzen Intellectual Property Limited

 地址 Endereço : Penthouse 39/F., West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Locação e aluguer de imóveis; aluguer e gestão de apartamentos com serviços domésticos; 

agência imobiliária; gestão imobiliária; desenvolvimento imobiliário; valorização imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; corretagem imobiliária; investimento imobiliário; aluguer de es-

critórios e apartamentos; serviços financeiros; serviços de investimento de capital; serviços 

de avaliação financeira; serviços de câmbios; serviços de aconselhamento e consultadoria 

relacionados com os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083339

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Artyzen Intellectual Property Limited

 地址 Endereço : Penthouse 39/F., West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade; serviços hoteleiros; serviços de consultadoria hoteleira e de pré-

-abertura; fornecimento de apartamentos com serviços domésticos (alojamento temporá-

rio); serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; serviços de 

restaurante, fornecimento de refeições, bar e sala de estar pública; serviços de estâncias 

de veraneio e de alojamento; serviços de porteiro; fornecimento de instalações para fins 

generalizados para reuniões, conferências e exposições; fornecimento de instalações para 

banquetes e eventos sociais para ocasiões especiais; serviços de reservas para alojamentos 

em hotel; lares para idosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083340

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Artyzen Intellectual Property Limited

 地址 Endereço : Penthouse 39/F., West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de gestão de hospitalidade; gestão de negócios de hotéis e operações hoteleiras; 

gestão de instalações hoteleiras; gestão de projectos de hospitalidade e serviços técnicos; 

gestão comercial de clubes de férias e propriedades de férias de habitação periódica; ser-

viços de gestão comercial e de consultoria; gestão e administração comercial hoteleira; 

pedidos de informações comerciais; serviços comerciais e de aconselhamento de gestão ho-

teleira; serviços de centro de negócios fornecidos por hotéis; serviços de aquisição (compra 

de produtos e serviços para hotéis); serviços de avaliação e análise comercial; pesquisa co-

mercial; informações comerciais; desenvolvimento de produtos de hospitalidade; desenvol-

vimento de marca de hospitalidade; informações estatísticas; compilação de informações 

em bases de dados informáticas; processamento de dados; serviços de contabilidade; escri-

turação; serviços de intermediação comercial e de aconselhamento nos sectores de gestão 

comercial, organização comercial, economia comercial e negócios hoteleiros; organização 

e condução de exposições para fins de negócio e comercial; organização e condução de 

feiras comerciais e feiras de produtos; marketing comercial; marketing financeiro; serviços 

de escritório; fornecimento de instalações de escritório; serviços de gestão de escritórios; 

consultoria de gestão de pessoal; serviços de marketing, publicidade, publicitários e pro-

moção; aluguer de espaços publicitários; serviços de marketing, publicidade, publicitários e 

promoção; aluguer de espaços publicitários; serviços de vendas a retalho relacionados com 

alimentos e bebidas, produtos para o banho e de beleza, impressos e artigos de papelaria, 
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vestuário e acessórios de vestuário, produtos têxteis, produtos de couro e produtos florais; 

organização, operação e supervisão de esquemas de vendas e promoção; serviços de acon-

selhamento e consultadoria relacionados com os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083341

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Artyzen Intellectual Property Limited

 地址 Endereço : Penthouse 39/F., West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Locação e aluguer de imóveis; aluguer e gestão de apartamentos com serviços domésticos; 

agência imobiliária; gestão imobiliária; desenvolvimento imobiliário; valorização imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; corretagem imobiliária; investimento imobiliário; aluguer de es-

critórios e apartamentos; serviços financeiros; serviços de investimento de capital; serviços 

de avaliação financeira; serviços de câmbios; serviços de aconselhamento e consultadoria 

relacionados com os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083342

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Artyzen Intellectual Property Limited

 地址 Endereço : Penthouse 39/F., West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade; serviços hoteleiros; serviços de consultadoria hoteleira e de pré-

-abertura; fornecimento de apartamentos com serviços domésticos (alojamento temporá-

rio); serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; serviços de 

restaurante, fornecimento de refeições, bar e sala de estar pública; serviços de estâncias 

de veraneio e de alojamento; serviços de porteiro; fornecimento de instalações para fins 

generalizados para reuniões, conferências e exposições; fornecimento de instalações para 

banquetes e eventos sociais para ocasiões especiais; serviços de reservas para alojamentos 

em hotel; lares para idosos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083343

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Artyzen Intellectual Property Limited

 地址 Endereço : Penthouse 39/F., West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de gestão de hospitalidade; gestão de negócios de hotéis e operações hoteleiras; 

gestão de instalações hoteleiras; gestão de projectos de hospitalidade e serviços técnicos; 

gestão comercial de clubes de férias e propriedades de férias de habitação periódica; ser-

viços de gestão comercial e de consultoria; gestão e administração comercial hoteleira; 

pedidos de informações comerciais; serviços comerciais e de aconselhamento de gestão ho-

teleira; serviços de centro de negócios fornecidos por hotéis; serviços de aquisição (compra 

de produtos e serviços para hotéis); serviços de avaliação e análise comercial; pesquisa co-

mercial; informações comerciais; desenvolvimento de produtos de hospitalidade; desenvol-

vimento de marca de hospitalidade; informações estatísticas; compilação de informações 

em bases de dados informáticas; processamento de dados; serviços de contabilidade; escri-

turação; serviços de intermediação comercial e de aconselhamento nos sectores de gestão 

comercial, organização comercial, economia comercial e negócios hoteleiros; organização 

e condução de exposições para fins de negócio e comercial; organização e condução de 

feiras comerciais e feiras de produtos; marketing comercial; marketing financeiro; serviços 

de escritório; fornecimento de instalações de escritório; serviços de gestão de escritórios; 

consultoria de gestão de pessoal; serviços de marketing, publicidade, publicitários e pro-

moção; aluguer de espaços publicitários; serviços de marketing, publicidade, publicitários e 

promoção; aluguer de espaços publicitários; serviços de vendas a retalho relacionados com 

alimentos e bebidas, produtos para o banho e de beleza, impressos e artigos de papelaria, 

vestuário e acessórios de vestuário, produtos têxteis, produtos de couro e produtos florais; 

organização, operação e supervisão de esquemas de vendas e promoção; serviços de acon-

selhamento e consultadoria relacionados com os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083344

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Artyzen Intellectual Property Limited

 地址 Endereço : Penthouse 39/F., West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong Kong

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

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Locação e aluguer de imóveis; aluguer e gestão de apartamentos com serviços domésticos; 

agência imobiliária; gestão imobiliária; desenvolvimento imobiliário; valorização imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; corretagem imobiliária; investimento imobiliário; aluguer de es-

critórios e apartamentos; serviços financeiros; serviços de investimento de capital; serviços 

de avaliação financeira; serviços de câmbios; serviços de aconselhamento e consultadoria 

relacionados com os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083345

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Artyzen Intellectual Property Limited

 地址 Endereço : Penthouse 39/F., West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade; serviços hoteleiros; serviços de consultadoria hoteleira e de pré-

-abertura; fornecimento de apartamentos com serviços domésticos (alojamento temporá-

rio); serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; serviços de 

restaurante, fornecimento de refeições, bar e sala de estar pública; serviços de estâncias 

de veraneio e de alojamento; serviços de porteiro; fornecimento de instalações para fins 

generalizados para reuniões, conferências e exposições; fornecimento de instalações para 

banquetes e eventos sociais para ocasiões especiais; serviços de reservas para alojamentos 

em hotel; lares para idosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083346

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Artyzen citizenM Asia Limited

 地址 Endereço : Penthouse 39/F., West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de gestão de hospitalidade; gestão de negócios de hotéis e operações hoteleiras; 

gestão de instalações hoteleiras; gestão de projectos de hospitalidade e serviços técnicos; 

gestão comercial de clubes de férias e propriedades de férias de habitação periódica; ser-

viços de gestão comercial e de consultoria; gestão e administração comercial hoteleira; 

pedidos de informações comerciais; serviços comerciais e de aconselhamento de gestão ho-

teleira; serviços de centro de negócios fornecidos por hotéis; serviços de aquisição (compra 

de produtos e serviços para hotéis); serviços de avaliação e análise comercial; pesquisa co-
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mercial; informações comerciais; desenvolvimento de produtos de hospitalidade; desenvol-

vimento de marca de hospitalidade; informações estatísticas; compilação de informações 

em bases de dados informáticas; processamento de dados; serviços de contabilidade; escri-

turação; serviços de intermediação comercial e de aconselhamento nos sectores de gestão 

comercial, organização comercial, economia comercial e negócios hoteleiros; organização 

e condução de exposições para fins de negócio e comercial; organização e condução de 

feiras comerciais e feiras de produtos; marketing comercial; marketing financeiro; serviços 

de escritório; fornecimento de instalações de escritório; serviços de gestão de escritórios; 

consultoria de gestão de pessoal; serviços de marketing, publicidade, publicitários e pro-

moção; aluguer de espaços publicitários; serviços de marketing, publicidade, publicitários e 

promoção; aluguer de espaços publicitários; serviços de vendas a retalho relacionados com 

alimentos e bebidas, produtos para o banho e de beleza, impressos e artigos de papelaria, 

vestuário e acessórios de vestuário, produtos têxteis, produtos de couro e produtos florais; 

organização, operação e supervisão de esquemas de vendas e promoção; serviços de acon-

selhamento e consultadoria relacionados com os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083347

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : Artyzen citizenM Asia Limited

 地址 Endereço : Penthouse 39/F., West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade; serviços hoteleiros; serviços de consultadoria hoteleira e de pré-

-abertura; fornecimento de apartamentos com serviços domésticos (alojamento temporá-

rio); serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; serviços de 

restaurante, fornecimento de refeições, bar e sala de estar pública; serviços de estâncias 

de veraneio e de alojamento; serviços de porteiro; fornecimento de instalações para fins 

generalizados para reuniões, conferências e exposições; fornecimento de instalações para 

banquetes e eventos sociais para ocasiões especiais; serviços de reservas para alojamentos 

em hotel; lares para idosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083348

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : 蘇榮奎 

 地址 Endereço : 澳門菜園涌街184建富新村第4座家富閣10樓Z 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾，糕點，糖果。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083349

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : 曲率葡萄酒有限責任公司

   CURVATURE WINES LLC

 地址 Endereço : 美國紐約州10014紐約市DW街莫頓廣場1號

   1 Morton Square, 11DW, New York, NY 10014, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 葡萄酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083350

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : 曲率葡萄酒有限責任公司

   CURVATURE WINES LLC

 地址 Endereço : 美國紐約州10014紐約市DW街莫頓廣場1號

   1 Morton Square, 11DW, New York, NY 10014, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 葡萄酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083351

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : 曲率葡萄酒有限責任公司

   CURVATURE WINES LLC
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 地址 Endereço : 美國紐約州10014紐約市DW街莫頓廣場1號

   1 Morton Square, 11DW, New York, NY 10014, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 葡萄酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083352

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/20

[730] 申請人 Requerente : 麥凱杰

   MAK HOI KIT

 地址 Endereço : 澳門蘭花前地124號運順新邨B座16樓Q 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083353

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/21

[730] 申請人 Requerente : 新概念有限公司

   STUDIO 321 LIMITED

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335至341號獲多利中心17樓R至U座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083354

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/21

[730] 申請人 Requerente : 聞雞起舞餐飲服務有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門河邊新街62號地下A舖喜鵲樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐飲服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/083355

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/21

[730] 申請人 Requerente : 聞雞起舞餐飲服務有限公司 

 地址 Endereço : 澳門河邊新街62號地下A舖喜鵲樓 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐飲服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/083356

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/21

[730] 申請人 Requerente : Atlantic Industries

 地址 Endereço : P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman 

KY1-1104, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos e su-

mos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083357

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/21

[730] 申請人 Requerente : Karl Lagerfeld B.V.

 地址 Endereço : Looiersgracht 43, 1016 VR Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083358

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/21

[730] 申請人 Requerente : Karl Lagerfeld B.V.

 地址 Endereço : Looiersgracht 43, 1016 VR Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083359

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/21

[730] 申請人 Requerente : Karl Lagerfeld B.V.

 地址 Endereço : Looiersgracht 43, 1016 VR Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083360

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/21

[730] 申請人 Requerente : Karl Lagerfeld B.V.

 地址 Endereço : Looiersgracht 43, 1016 VR Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083396

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/21

[730] 申請人 Requerente : 蘇州帕瓦麥斯動力有限公司

   Suzhou Powermax Power Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國蘇州省蘇州市姑蘇區西環路301號

   301 Xihuan Road, Gusu District, Suzhou, Jiangsu, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Geradores; geradores (grupo); motores marítimos; bombas centrifugadoras; bombas (partes 

de máquinas ou de motores); bombas (equipamentos para garagens); compressores de ar; 

bombas de motores; cortadores de relva; silenciadores para motores; capas de ignições para 

motores; cárteres para motores de veículos não terrestres; tanques de óleo para motores de 

veículos não terrestres; corpos de bombas (partes de máquinas); tampas de bombas (partes 

de máquinas); impulsores de bombas (partes de máquinas); tampas de impulsores de bom-

bas (partes de máquinas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083397

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/21

[730] 申請人 Requerente : J.&.D.Mc.George LLP

 地址 Endereço : Minshull House, 67 Wellington Road North Stockport, Cheshire Sk4 2Lp (UK)
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 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 針織服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083399

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/21

[730] 申請人 Requerente : 澳動傳科控股有限公司

   MOME GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路918號世貿中心9樓CD座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083400

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/21

[730] 申請人 Requerente : 澳動傳科控股有限公司

   MOME GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路918號世貿中心9樓CD座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083401

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/21

[730] 申請人 Requerente : 澳動傳科控股有限公司

   MOME GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES, LIMITADA
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 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路918號世貿中心9樓CD座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 科學技術服務和與之相關的研究與設計服務，工業分析與研究，計算機硬件與軟件的設計與開

發。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083407

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/24

[730] 申請人 Requerente : 合肥晶弘電器有限公司

   HEFEI JINGHONG ELECTRICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國安徽省合肥市經濟技術開發區天都路4288號

   No. 4288 Tiandu Road, Economic And Technology Zone, Hefei, Anhui, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 空氣淨化用殺菌燈；煤氣燈；微波爐（廚房用具）；冰箱；乾燥設備；熱儲存器；水管龍頭；蒸汽

浴裝置；消毒設備；電暖器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083408

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/24

[730] 申請人 Requerente : 合肥晶弘電器有限公司

   HEFEI JINGHONG ELECTRICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國安徽省合肥市經濟技術開發區天都路4288號

   No. 4288 Tiandu Road, Economic And Technology Zone, Hefei, Anhui, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 空氣淨化用殺菌燈；煤氣燈；微波爐（廚房用具）；冰箱；乾燥設備；熱儲存器；水管龍頭；蒸汽

浴裝置；消毒設備；電暖器。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083414

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/24

[730] 申請人 Requerente : 寧波高發汽車控制系統股份有限公司

 地址 Endereço : 中國寧波市鄞州投資創業中心（下應北路717號） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 陸地車輛發動機；陸地車輛轉動馬達；陸地車輛用聯動機件；陸地車輛動力裝置；陸地車輛用

連接杆（非發動機零部件）；陸地車輛轉矩變換器；車輛防盜設備；車輛非馬達和引擎部件連

接杆頭靠。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083415

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/24

[730] 申請人 Requerente : 津萬出版有限公司 

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路429號南灣商業中心五樓E室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 通訊、錄製、重放聲音或影像裝置；磁性數據載體，錄音光盤，DVD盤和其他數字儲存媒介。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083416

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/24

[730] 申請人 Requerente : 津萬出版有限公司 

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路429號南灣商業中心五樓E室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙和紙板、印刷品、裝訂用品、照片、文具、教育或教學用品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色，紅色，黑色，白色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/083417

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/24

[730] 申請人 Requerente : 津萬出版有限公司 

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路429號南灣商業中心五樓E室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具和玩具；不屬別類的體育和運動用品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083418

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/24

[730] 申請人 Requerente : 鐶琪塑膠股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣台中市梧棲區草湳里自立路356號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : 非金屬管接頭、非金屬水管接頭、非金屬三通管接頭、非金屬快速管接頭、非金屬管路管接頭、

塑膠管接頭、非金屬軟管、非金屬彎管、非金屬管帽、非金屬管套、墊片、非金屬墊圈、封環、非

金屬套管、非金屬套筒、非金屬套合管。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083419

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/24

[730] 申請人 Requerente : 鐶琪塑膠股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣台中市梧棲區草湳里自立路356號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 非機器用非金屬製閥、非金屬製非機械零件用閥、水管用塑膠閥、塑膠製排水閥、塑膠製排放

彎管閥瓣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083420

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/24
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[730] 申請人 Requerente : 因麗素時裝有限公司

   INITIAL FASHION CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘海濱道167-169號1樓

   1/F 167-169 Hoi Bun Road Kwun Tong KL HK

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦；影印機（照相、靜電、熱）；導航儀器；攝像機；照相機（攝影）；測量器械和儀器；電纜；

半導體；個人用防事故裝置；電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083421

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/24

[730] 申請人 Requerente : 因麗素時裝有限公司

   INITIAL FASHION CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘海濱道167-169號1樓

   1/F 167-169 Hoi Bun Road Kwun Tong KL HK

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 未加工或半加工貴重金屬，貴重金屬合金，人造珠寶，寶石，小飾物（首飾），原子鐘，手錶，錶

盒（禮品），鐘錶機件，襯衫袖口鏈扣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083422

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/24

[730] 申請人 Requerente : 因麗素時裝有限公司

   INITIAL FASHION CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘海濱道167-169號1樓

   1/F 167-169 Hoi Bun Road Kwun Tong KL HK

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽，運動服（衫），褲子，裙子，襯衣，外套，針織服裝，上衣，絲光綿服裝，游泳衣，游

泳褲，連衣裙，T恤衫，背心，襪，鞋（涼鞋），馬褲，牛仔褲，女裝西褲，洗水褲，披肩。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083423

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/24

[730] 申請人 Requerente : 因麗素時裝有限公司

   INITIAL FASHION CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘海濱道167-169號1樓

   1/F 167-169 Hoi Bun Road Kwun Tong KL HK

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；公共關係；替他人推銷；運動員的商業管理；商業企業遷移；辦公機器和設備出租；會

計；進出口代理；尋找贊助；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083424

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/24

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), de socorro e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos para a gravação, transmissão ou re-

produção de som ou de imagens; suportes de dados magnéticos, discos acústicos; discos 

compactos, DVDs e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos de 

pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de processamento 

de dados, computadores; software informático; acessórios para computador, cabos para 

computadores; extintores; alarmes acústicos [de som]/alarmes sonoros; antenas (ae-

rials)/antenas (antenas); agendas electrónicas; alarmes; alarmes de incêndio; altímetros; 

amplificadores; atendedores automáticos; palas de anti-encandeamento/viseiras anti-refle-

xo; óculos anti-reflexo; dispositivos de anti-interferência [electricidade]; aparelhos de aviso 

anti-roubo; aparelhos de ensino audiovisual; sacos adaptados para laptops; barómetros; 

carregadores de bateria; campainhas de alarme, eléctricas; campainhas de sinalização; 

campainhas [dispositivos de aviso]; binóculos; coletes à prova de bala; jaquetas à prova de 

bala; discos de cálculo; máquinas de calcular; máquinas de vídeo portáteis; câmaras cine-

matográficas; máquinas fotográficas [fotografia]; cartões magnéticos codificados; desenhos 

animados; estojos para óculos/estojos para pince-nez; leitores de cassetes; correias de tele-

móveis; correntes para óculos/correntes para pince-nez; carregadores para baterias eléctri-

cas; chips [circuitos integrados]; cronógrafos [aparelhos de registo do tempo]; cronómetros 

[aparelhos de registo do tempo]; vestuário para protecção contra acidentes, radiações e 

fogo; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; mecanismos accionados com moedas 

para televisores; aparelhos eléctricos para comutação; comutadores; leitores de discos com-

pactos; comparadores; bússolas [instrumentos de medição]; bússolas direccionais; dispositi-

vos de memória informáticos; programas informáticos [programas], gravados; teclados de 
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computador; programas operativos informáticos, gravados; software de jogos de computa-

dor; computadores; impressoras para uso com computadores; recipientes para lentes de 

contacto; instrumentos cosmográficos; ciclotrões; câmaras escuras [fotografia]; aparelhos 

de processamento de dados; suportes de dados magnéticos; suportes de dados ópticos; de-

tectores; detectores de fumo; aparelhos de diagnóstico, não para uso medicinal; dictafones; 

molduras digitais para fotografias; discos compactos [áudio e vídeo]; discos compactos [me-

mórias somente de leitura (ROM)]; discos ópticos; discos, magnéticos; aparelhos para me-

dida de distâncias; aparelhos de registo à distância/aparelhos para o registo de distâncias; 

fatos de mergulho; aparelhos de dosagem/dosímetros; toques descarregáveis para telemó-

veis; arquivos de música descarregáveis; arquivos de imagens descarregáveis; unidades de 

disco para computadores; campainhas eléctricas; tradutores electrónicos de bolso; etique-

tas electrónicas para produtos; codificadores magnéticos; aparelhos de ampliação [fotogra-

fia]; cordões para óculos/cordões para pince-nez; dispositivos para a montagem de filmes 

cinematográficos/aparelhos para edição de filmes cinematográficos; filtros para máscaras 

respiratórias; extintores/aparelhos extintores de incêndios; equipamento para o combate de 

incêndios e a prevenção de incêndios; batedores para incêndio; vestuário de protecção con-

tra o fogo; bombas de incêndio; cobertores de incêndio; flashes [fotografia]; disquetes; apa-

relhos para análise de alimentos; vestuário para protecção contra incêndios; aparelhos de 

sistemas de posicionamento global [GPS]; luvas de protecção contra acidentes; luvas para 

mergulhadores; auscultadores; aparelhos para regulação do calor; capacetes de protecção; 

capacetes de protecção para desporto; capacetes para equitação; hologramas; pulseiras de 

identificação codificadas, magnéticas; cartões de identidade, magnéticos; indicadores de 

quantidade; indicadores de velocidade; circuitos integrados; cartões de circuitos integrados 

[cartões inteligentes]/cartões inteligentes [cartões de circuitos integrados]; aparelhos de in-

tercomunicação; interfaces para computadores; juke boxes, musica/autómatos de música 

accionados com moedas [juke boxes]; juke boxes para computadores; kits mãos livres para 

telefones; joelheiras para trabalhadores; lanternas ópticas/lâmpadas ópticas; lanternas má-

gicas; computadores portáteis; lasers, não para uso medicinal; aparelhos e equipamentos 

salva-vidas; bóias salva-vidas; coletes salva-vidas; cintos salva-vidas; jangadas salva-vidas; 

reguladores de iluminação [reguladores], eléctricos/reguladores de luz [reóstatos], eléctri-

cos; díodos emissores de luz [LED]; fechaduras, eléctricas; linhas de «loch» [instrumentos 

de medida]; altifalantes; fitas magnéticas; fios magnéticos; ímãs; ímãs decorativos; lupas 

[óptica]; bússolas marítimas; máscaras de protecção; máscaras de mergulho; instrumentos e 

máquinas de ensaio de materiais; medidas; aparelhos de medida; dispositivos de medida, 

eléctricos; instrumentos de medida; sinais mecânicos; instrumentos meteorológicos; micro-

fones; microprocessadores; registadores de milhas para veículos/conta-quilómetros para 

veículos; modems; máquinas para contagem e triagem de dinheiro; aparelhos de monitori-

zação, eléctricos; monitores [hardware informático]; monitores [programas informáticos]; 

ratos [equipamento de processamento de dados]; aparelhos e instrumentos náuticos; equi-

pamentos de sinalização naval; instrumentos de navegação; sinais de néon; redes de protec-

ção contra acidentes; redes de segurança/redes salva-vidas; computadores «notebook»; 

quadros de avisos electrónicos; instrumentos de observação; fibras ópticas [fibras] [fios con-

dutores de raios luminosos]/fios condutores de raios luminosos [fibras ópticas [fibras]]; al-

mofadas para ratos; pedómetros; canetas electrónicas [unidades de visualização]; periféri-

cos de computador; periscópios; registros fonográficos/discos de gravação de som; fotoco-

piadoras [fotográficas, electrostáticas, térmicas]; aparelhos de fototelegrafia; leitores de 

DVD; calculadoras de bolso; ponteiros electrónicos emissores de luz; leitores digitais por-

táteis; aparelhos de medida de precisão; indicadores automáticos de baixa pressão nos 

pneus dos veículos [pneus]/indicadores automáticos de baixa pressão em pneus de veícu-

los/indicadores automáticos de baixa pressão nos pneus de veículos; bujões indicadores de 
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pressão para válvulas; medidores de pressão/manómetros; aparelhos de medição de pres-

são; indicadores de pressão; circuitos impressos; placas de circuitos impressos; sondas para 

fins científicos; processadores [unidades de processamento central]/unidades centrais de 

processamento [processadores]; programas informáticos [software descarregável]; ecrãs de 

projecção; aparelhos de projecção; equipamentos de protecção para uso pessoal contra aci-

dentes; publicações electrónicas, descarregáveis; máquinas de cartões perfurados para es-

critórios; aparelhos de radar; aparelhos para chamada de pessoas por rádio (pagers de rá-

dio); aparelhos radiológicos para fins industriais; rádios; rádios para veículos; conjuntos de 

radiotelegrafia; conjuntos de radiotelefonia; aparelhos de segurança de tráfego ferroviário; 

leitores de códigos de barras; leitores de caracteres ópticos; leitores [equipamentos de pro-

cessamento de dados]; receptores de telefone; receptores de áudio e de vídeo; gira-discos; 

discos reflectores para vestuário, para a prevenção de acidentes de trânsito; aparelhos de 

regulação, eléctricos; relés, eléctricos; instalações eléctricas para o controlo remoto de ope-

rações industriais; aparelhos electrodinâmicos para o controlo remoto de sinais; aparelhos 

de controlo remoto; respiradores para filtragem do ar; máscaras respiratórias, excepto para 

respiração artificial/respiradores, excepto para respiração artificial; reóstatos; sinais de 

trânsito, luminosos ou mecânicos; varinhas de vedores; réguas [instrumentos de medição]; 

sacarímetros; lonas de salvamento; salinómetros; aparelhos de navegação por satélite; saté-

lites para fins científicos; balanças; digitalizadores [equipamento de processamento de da-

dos]; equipamento de mergulho autónomo; aparelhos de segurança; sapatos para protecção 

contra acidentes, radiações e fogo; lanternas de sinalização; painéis de sinalização, lumino-

sos ou mecânicos; assobios de sinalização; transmissores de sinais electrónicos; sinais, lu-

minosos ou mecânicos; sinais luminosos; sirenes; aparelhos para medir a espessura da pele; 

projectores de diapositivos/aparelhos de projecção de acetatos;  aparelhos para medir ân-

gulos de inclinação/inclinómetros/indicadores de declive/indicadores de inclinação; peúgas, 

aquecidas electricamente; software informático, gravado; suportes de registos de som; apa-

relhos de transmissão de som; aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de 

som; sonómetros; linhas de sondas; lentes para óculos; armações de óculos; estojos para 

óculos; óculos [óptica]; acessórios de óptica, óculos e óculos de sol; aparelhos de controlo 

da velocidade para veículos; aparelhos para medição da velocidade [fotografia]; reguladores 

de velocidade para gira-discos; níveis de bolha; óculos para desporto; sistemas de aspersão 

para protecção contra incêndios; aparelhos de comando (direcção), automáticos, para veí-

culos; leitores de áudio portáteis; estereoscópios; aparelhos estereoscópicos; fitas para o re-

gisto de som; estroboscópios; óculos de sol; gravadores de fitas magnéticas; unidades de fita 

magnética para computador; aparelhos de desmagnetização para fitas magnéticas; apare-

lhos de ensino; hardware de telecomunicações; aparelhos de telefone; transmissores telefó-

nicos; telefones portáteis; teleimpressoras/telescritores; telepontos; aparelhos de televisão; 

caixas automáticos [ATM]; indicadores de temperatura; etiquetas indicadoras de tempera-

tura, não para fins medicinais; terminais [electricidade]; instalações para prevenção de fur-

tos, eléctricas; termómetros, não para uso medicinal; termóstatos; termóstatos para veícu-

los; distribuidores de bilhetes; temporizadores, automáticos; aparelhos para registo do tem-

po; totalizadores; semáforos [dispositivos de sinalização]; transmissores [telecomunica-

ções]; aparelhos transmissores [telecomunicações]; acetatos [fotografia]/diapositivos [foto-

grafia ]; transponders; urómetros; unidades de flash USB; aparelhos de navegação para veí-

culos [computadores de bordo]; gravadores de vídeo; cassetes de vídeo; cartuchos de jogos 

de vídeo; ecrãs de vídeo; videotelefones; fitas de vídeo; visores, fotografia; voltímetros; má-

quinas de voto; wafers para circuitos integrados; walkie-talkies; triângulos para aviso de 

avaria de veículos; balanças; aparelhos e instrumentos de pesagem; mangas de vento para 

indicar a direcção do vento; mastros para antenas sem fios; fios telefónicos; apoios para os 

pulsos para uso com computadores; tubos de raios-X não para uso medicinal; aparelhos de 
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raios-X não para uso medicinal; fotografias de raios-X, excepto para fins medicinais; apare-

lhos e instalações para a produção de raios-X, não para uso medicinal; dispositivos de pro-

tecção contra raios-X, não para uso medicinal; hardware, firmware, periféricos e software 

informáticos; aplicações de software para telemóveis, computadores «tablet», dispositivos 

portáteis e computadores; software informático fornecido na Internet; aparelhos de atendi-

mento automático para aparelhos de comunicações; geradores de códigos; aparelhos para a 

codificação e decodificação de sinais; cassetes de áudio, disquetes, CD- ROMs e DVD-

-ROMs; programas de armazenamento de dados; servidores; estojos para computadores; 

aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão e/ou reprodução de dados, 

informações, gravuras, imagens e/ou som; aparelhos e instrumentos electrónicos e informá-

ticos para o débito e/ou crédito de contas financeiras e/ou para o pagamento de bens ou 

serviços; peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083425

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/24

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; trabalhos de escritório; admi-

nistração do licenciamento de bens e serviços de terceiros; difusão de material publicitário; 

actualização de material publicitário; serviços de anúncios/publicidade; agências de anún-

cios/agências de publicidade; aluguer de espaços publicitários; publicidade por correspon-

dência; informações e aconselhamento comerciais aos consumidores [loja de aconselha-

mento ao consumidor]; análises de preço de custo; atendimento telefónico para assinantes 

indisponíveis; avaliações de empresas; gestão comercial de profissionais de espectáculos; 

assistência de gestão de negócios; serviços de leilões; afixação de cartazes/publicidade exte-

rior; serviços de guarda-livros/contabilidade; auditoria de negócios; consultadoria sobre 

gestão e organização empresarial; consultadoria de gestão de negócios; consultadoria sobre 

organização de negócios; consultadoria profissional de negócios; gestão comercial de des-

portistas; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; servi-

ços de comparação de preços; compilação de informações em bases de dados informáticas; 

sistematização de informações em bases de dados informáticas; pesquisa de dados em ar-

quivos informáticos para terceiros; demonstração de produtos; difusão de material publici-

tário; serviços de peritagens em negócios comerciais; agências de emprego; organização de 

exposições para fins comerciais ou publicitários; organização de desfiles de moda para fins 

promocionais; gestão informatizada de arquivos; previsões económicas; agências de impor-

tação e exportação; assistência de gestão comercial ou industrial; agências de informações 

comerciais; informações de negócios; inquéritos de negócios; investigações empresariais; 

facturação; serviços de layout para fins publicitários; consultadoria de gestão de pessoal; 

serviços de assessoria para gestão de negócios; estudos de marketing; pesquisas de marke-

ting; marketing; serviços de manequim para publicidade ou promoção de vendas; serviços 

recolha e compilação de artigos de imprensa; publicidade on-line numa rede informática; 
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organização de feiras para fins comerciais ou publicitários; serviços de terceirização [assis-

tência de negócios]; preparação de folhas de pagamento de salários; serviços de fotocópias; 

sondagens de opinião; processamento de texto; processamento administrativo de ordens de 

compra; serviços de aquisição para terceiros [compra de bens e serviços para outras empre-

sas]; produção de filmes publicitários; relações públicas; preparação de colunas publicitá-

rias; publicação de textos publicitários; redacção de textos publicitários; publicidade radio-

fónica/anúncios comerciais na rádio; recrutamento de pessoal; aluguer de equipamentos e 

máquinas de escritório; aluguer de máquinas de fotocópias; aluguer de tempo publicitário 

em meios de comunicação; reprodução de documentos; pesquisa de negócios; serviços de 

venda a retalho, por grosso e distribuição de preparações para branquear e outras substân-

cias para a lavagem; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de produtos para 

limpar, polir, desengordurar e raspar, produtos de higiene pessoal, sabões, perfumaria, óle-

os essenciais, cosméticos, loções capilares, dentífricos, fragrâncias, produtos para perfu-

mar o ambiente, produtos para os cuidados pessoais, produtos cosméticos, produtos colo-

rantes, produtos adesivos, bases para perfumes florais, incensos, madeira perfumada, cera 

para sapateiros, pomada para calçado, cera para calçado, graxa para calçado; serviços de 

venda a retalho, por grosso e distribuição de produtos veterinários; serviços de venda a re-

talho, por grosso e distribuição de produtos higiénicos para uso medicinal, alimentos e 

substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés, suplemen-

tos dietéticos para humanos e animais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribui-

ção de emplastros, materiais para pensos, material para obturações dentárias, cera dentá-

ria, desinfectantes, preparações para a destruição de animais nocivos, fungicidas e herbici-

das; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de máquinas e máquinas-ferra-

mentas, motores e máquinas motrizes, uniões e correias de transmissão; serviços de venda 

a retalho, por grosso e distribuição  de instrumentos agrícolas, chocadeiras para os ovos, 

máquinas de venda automática; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de 

aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), de socorro e de 

ensino; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de aparelhos e instrumentos 

para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da elec-

tricidade, dispositivos de anti-interferência [electricidade]; serviços de venda a retalho, por 

grosso e distribuição  de aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou 

de imagens; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de mecanismos para apa-

relhos de pré-pagamento, caixas registadoras, máquinas de calcular, discos de cálculo; ser-

viços de venda a retalho, por grosso e distribuição  de computadores, hardware informáti-

co, software, firmware informático, software informático, periféricos de computador, aces-

sórios de computador, cabos de computador, equipamentos de processamento de dados, 

agendas electrónicas, peças de computador, acessórios para computadores; serviços de ven-

da a retalho, por grosso e distribuição  de dispositivos eléctricos, aparelhos eléctricos, equi-

pamento eléctrico; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição  de aparelhos de 

telecomunicações, equipamento de telecomunicações; serviços de venda a retalho, por 

grosso e distribuição  de equipamento para extinção de incêndios; extintores, equipamento 

para combate a incêndios, equipamento para prevenção de incêndios, alarmes, aparelhos 

de aviso anti-roubo; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição  de palas de anti-

-encandeamento/viseiras anti-reflexo; óculos anti-reflexo; serviços de venda a retalho, por 

grosso e distribuição  de sacos, estojos, capas, recipientes, cordões, campainhas; serviços 

de venda a retalho, por grosso e distribuição de vestuário de protecção, equipamento de 

protecção, aparelhos de protecção, peças para aparelhos e equipamento de protecção, apa-

relhos de segurança, dispositivos de segurança; serviços de venda a retalho, por grosso e 

distribuição  de aparelhos de mergulho, equipamento de mergulho, aparelhos de desporto, 
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equipamento desportivo; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição  de carrega-

dores de bateria, desenhos animados; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição  

de correias para telemóveis, correntes para óculos/correntes para pince-nez, e acessórios 

de artigos de óptica, óculos e óculos de sol; serviços de venda a retalho, por grosso e distri-

buição  de mecanismos para aparelhos de pré-pagamento, de mecanismos accionados com 

moedas para televisores; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição  de ciclo-

trões, câmaras escuras[ fotografia, detectores, detectores de fumo, aparelhos de diagnósti-

co, não para fins medicinais, molduras de fotografias digitais, tradutores de bolso electróni-

cos, aparelhos de edição para filmes cinematográficos/aparelhos para a edição de filmes ci-

nematográficos, filtros para máscaras respiratórias, mantas ignífugas, lâmpadas de flash 

[fotografia], aparelhos de análise de alimentos, aparelhos de Sistema de Posicionamento 

Global [GPS]; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição  de aparelhos regula-

dores do calor, hologramas , lanternas ópticas/lâmpadas ópticas; lanternas mágicas, lasers, 

não para fins medicinais, díodos emissores de luz [LED], fechaduras eléctricas serviços de 

venda a retalho, por grosso e distribuição de ímãs, bússolas marítimas, instrumentos e má-

quinas de ensaio de materiais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição  de 

aparelhos de medição, dispositivos de medição eléctricos, instrumentos de medição, sinais 

mecânicos, instrumentos meteorológicos, máquinas de contagem e triagem de dinheiro, 

aparelhos de monitorização eléctricos, tubos luminosos para publicidade (neons); serviços 

de venda a retalho, por grosso e distribuição  de quadros de avisos electrónicos, instrumen-

tos de observação, fibras ópticas [fibras] [filamentos condutores de luz]/filamentos conduto-

res de luz [fibras ópticas [fibras]], canetas electrónicas [unidades de visualização], periscó-

pios, fotocopiadoras [fotográficas, electrostáticas, térmicas], aparelhos de fototelegrafia, 

ponteiros electrónicos emissores de luz, leitores de media portáteis; serviços de venda a re-

talho, por grosso e distribuição  de ecrãs de projecção, aparelhos de projecção, dispositivos 

de protecção para uso pessoal contra acidentes; serviços de venda a retalho, por grosso e 

distribuição  de publicações electrónicas (descarregáveis), máquinas de cartões perfurados 

para escritórios, aparelhos de radar, aparelhos radiológicos para fins industriais, aparelhos 

de segurança para tráfego ferroviário, leitores de código de barras, leitores de caracteres 

ópticos ; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição  de instalações eléctricas 

para o controlo à distância de operações industriais, aparelhos electrodinâmicos para o 

controlo remoto de sinais, aparelhos de controlo remoto; serviços de venda a retalho, por 

grosso e distribuição  de respiradores para a filtragem do ar; máscaras respiratórias, excep-

to para respiração artificial/respiradores artificiais, excepto para respiração artificial; servi-

ços de venda a retalho, por grosso e distribuição  de sinais de trânsito (luminosos ou mecâ-

nicos), varinhas de vedores, lonas de segurança; serviços de venda a retalho, por grosso e 

distribuição  de aparelhos de navegação por satélite, satélites para fins científicos; serviços 

de venda a retalho, por grosso e distribuição de equipamentos de mergulho autónomo, apa-

relhos de segurança, faróis de sinalização, painéis de sinalização (luminosos ou mecâni-

cos), apitos de sinalização, letreiros (luminosos ou mecânicos), sinais (luminosos), sirenes; 

serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição  de aparelhos projectores de diaposi-

tivos/aparelhos de projecção de transparências, peúgas (aquecidas electricamente), arma-

ções de óculos, peças para óculos, estojos para óculos, óculos de sol; serviços de venda a 

retalho, por grosso e distribuição  de aparelhos de direcção (automáticos) para veículos; 

serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição  de hardware de telecomunicações, 

teleimpressoras/telescritores, telepontos, aparelhos de televisão, caixas automáticos 

[ATM], indicadores de temperatura, etiquetas indicadoras de temperatura (não para fins 

medicinais), instalações para prevenção de furtos (eléctricas), distribuidores de bilhetes, 

temporizadores (automáticos), totalizadores, semáforos [dispositivos de sinalização], má-

quinas de voto; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição  de tubos de raios-X 
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não para fins medicinais, aparelhos de raios-X não para fins medicinais; serviços de venda 

a retalho, por grosso e distribuição  de aparelhos e instalações para a produção de raios-X 

(não para uso medicinal); serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição  de gerado-

res de códigos, aparelhos para codificação e decodificação de sinais; serviços de venda a re-

talho, por grosso e distribuição  de instrumentos para gravação, recepção, transmissão e/ou 

reprodução de dados, informações, gravuras, imagens e/ou som; serviços de venda a reta-

lho, por grosso e distribuição  de aparelhos e instrumentos electrónicos e informáticos para 

débito e/ou crédito de contas financeiras e/ou para o pagamento de bens ou serviços, e pe-

ças e acessórios para todos os produtos atrás referidos; serviços de venda a retalho, por 

grosso e distribuição de aparelhos, equipamentos, dispositivos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, odontológicos e veterinários; serviços de venda a retalho, por grosso e distribui-

ção  de membros, olhos e dentes artificiais; serviços de venda a retalho, por grosso e distri-

buição  de artigos ortopédicos, materiais de sutura; serviços de venda a retalho, por grosso 

e distribuição  de travesseiros insufláveis para fins medicinais, almofadas insufláveis para 

fins medicinais, colchões insufláveis para fins medicinais, aparelhos vibratórios para camas, 

bombas para tirar leite, preservativos, contraceptivos (não químicos), espartilhos abdomi-

nais, almofadas para fins medicinais; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição  

de biberões/biberões para bebés, móveis feitos especialmente para fins medicinais, implan-

tes cirúrgicos (materiais artificiais), etiquetas indicadoras da temperatura para uso medici-

nal, embalagens térmicas para fins de primeiros socorros; serviços de venda a retalho, por 

grosso e distribuição  de peças e acessórios para aparelhos, equipamentos, dispositivos e 

instrumentos, cirúrgicos, médicos, odontológicos, ortopédicos e veterinários; serviços de 

venda a retalho, por grosso e distribuição de veículos; serviços de venda a retalho, por gros-

so e distribuição  de aparelhos de locomoção por terra, ar ou água; serviços de venda a re-

talho, por grosso e distribuição  de veículos de locomoção por terra, ar, água ou ferroviá-

rios; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição  de aparelhos, máquinas e equi-

pamentos aeronáuticos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição  de acessó-

rios, peças e guarnições para veículos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribui-

ção  de acessórios, peças e guarnições para aparelhos de locomoção por terra, ar ou água; 

serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição  de capas para carrinhos de crianças 

[carrinhos], barcaças, carrinhos, equipamentos de reparação de câmaras-de-ar, câmaras-

-de-ar para bicicletas, velocípedes; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição  

de pára-quedas, material circulante para vias ferroviárias, capas de selins para bicicletas ou 

motocicletas, alforjes adaptados para bicicletas, selins para bicicletas, velocípedes ou moto-

cicletas; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição  de peças e acessórios para 

bicicletas, velocípedes e motociclos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição  

de metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué; serviços de 

venda a retalho, por grosso e distribuição  de joalharia, pedras preciosas; serviços de venda 

a retalho, por grosso e distribuição  de relojoaria e instrumentos cronométricos; serviços de 

venda a retalho, por grosso e distribuição  de acessórios, peças e guarnições para relojoaria 

e instrumentos cronométricos; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição  de es-

tojos para relógios de mesa e de parede e relojoaria, moedas, estojos para joalharia [co-

fres]/estojos para jóias [cofres], porta-chaves [bugigangas ou berloques], botões de punho, me-

dalhas, alfinetes ornamentais, alfinetes de gravata, tentos de cobre; serviços de venda a re-

talho, por grosso e distribuição  de papel, cartão e produtos nestas matérias; serviços de 

venda a retalho, por grosso e distribuição  de produtos de impressão, material de encader-

nação, fotografias, artigos de papelaria, adesivos para papelaria ou uso doméstico, material 

para artistas, pincéis; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição  de  máquinas 

de escrever e material de escritório (com excepção dos móveis); serviços de venda a retalho, 

por grosso e distribuição  de material de instrução ou de ensino (excepto aparelhos), maté-
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rias plásticas para embalagem, blocos de impressão, clichés; serviços de venda a retalho, 

por grosso e distribuição  de máquinas para imprimir endereços, álbuns/livros de recortes; 

serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de equipamentos para artistas, aces-

sórios de papelaria; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição  de porta- livros 

de cheques [cadernetas de cheques], gravuras, águas-fortes (gravuras), figuras [estatuetas] 

de «papier mâché», globos terrestres, hectográficos, cortes histológicos para fins pedagógi-

cos, porta- passaportes, obras de arte litográfica, bases para copos de cerveja, cartões de 

felicitações musicais, números [caracteres de tipografia], oleografias, pinturas [gravuras], 

fotogravuras, material de embalagem feito de amidos, transferências [decalcomanias]/de-

calcomanias, caracteres de imprensa [algarismos e letras]/letras [caracteres de imprensa], 

cartões de sócio para serviços de saúde; serviços de venda a retalho, por grosso e distribui-

ção  de materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); serviços de ven-

da a retalho, por grosso e distribuição  de couro e imitações de couro, e produtos feitos 

nestas matérias; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição de peles de animais, 

couros, sacos, baús e sacos de viagem; serviços de venda a retalho, por grosso e distribuição  

de chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, bengalas, chicotes, arreios e selaria; serviços de 

venda a retalho, por grosso e distribuição  de caixas, estojos; serviços de venda a retalho, 

por grosso e distribuição  de capas de chapéus-de-chuva, capas para animais/roupas para 

animais de estimação, punhos para bengalas/punhos para bastões, mantas para cavalos, sa-

colas para o transporte de crianças, estojos para chaves, porta-moedas; serviços de venda a 

retalho, por grosso e distribuição  de sacos de campismo/ mochilas, bandoleiras, bastões de 

montanhismo/bastões para alpinistas, estojos para artigos de toilette (não preenchidos), 

carteiras de bolso, sacos de compras com rodas; serviços de venda a retalho, por grosso e 

distribuição  de vestuário, calçado e chapelaria; serviços de venda a retalho, por grosso e 

distribuição  de fatos isotérmicos para esqui aquático; serviços de venda a retalho, por 

grosso e de distribuição; distribuição de amostras; serviços de secretariado; angariação de 

patrocínios; elaboração de extractos de contas; compilação de dados estatísticos; prepara-

ção de declarações de impostos; serviços de telemarketing; publicidade televisiva/anúncios 

comerciais televisivos; testes psicológicos para a selecção de pessoal; transcrição; dactilo-

grafia; processamento administrativo de ordens de compra; consultadoria de gestão de pes-

soal; processamento de dados informáticos; gestão de dados informáticos; serviços de pu-

blicidade e informações promocionais de vendas, negócios; atendimento telefónico (para 

terceiros); fornecimento de vendas, negócios, publicidade e informações promocionais por 

meio de uma rede informática mundial; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma 

variedade de produtos, permitindo aos clientes ver e adquirir convenientemente os produ-

tos a partir de um website e de um ponto de venda por grosso na Internet de produtos ge-

neralizados; serviços de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas de 

endereços; serviços de encomendas [para terceiros]; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; programas de fidelidade ou serviços de 

redempção de planos de incentivos em conexão com o fornecimento de benefícios de valor 

para os clientes; assistência de gestão de negócios; análise de gestão de negócios; serviços 

de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083426

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/24
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[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; subscrição de 

seguros contra acidentes; serviços de agências de alojamento [apartamentos]; serviços ac-

tuariais; análises financeiras; gestão de edifícios de apartamentos; avaliação de imóveis; 

avaliação de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação numis-

mática; avaliação de selos; serviços bancários; «home banking»; corretagem; corretagem de 

créditos de carbono; serviços de liquidação de negócios, financeiros; investimentos de ca-

pital/investimentos de fundos/investimento de capital; compensação, financeira/operações 

de compensação, financeira; cobrança de rendas; organização de colectas; consultadoria 

financeira; consultadoria de seguros; bureaux de crédito; serviços de cartões de crédito; 

emissão de cartões de crédito; despacho alfandegário; serviços de cartão de débito; agên-

cias de cobrança de dívidas; serviços de assessoria sobre dívidas; agências imobiliárias; 

gestão imobiliária; avaliação financeira [seguros, banca, imobiliária]; estimativas de custos 

de reparações [avaliação financeira]; avaliação financeira da madeira na árvore/valorização 

financeira da madeira na árvore; factoring; serviços de financiamento; subscrição de segu-

ros contra incêndios; avaliações fiscais/valorizações fiscais; angariação de fundos de benefi-

cência; transferência electrónicas de fundos; subscrição de seguros de saúde; financiamento 

de compras em leasing/financiamento de arrendamento de longa duração; serviços de 

correctores imobiliários/corretagem de imóveis; informações financeiras; informações de 

seguros; empréstimos a prestações; corretagem de seguros; subscrição de seguros; leasing 

de explorações agrícolas; empréstimos sobre penhores; subscrição de seguros de vida; em-

préstimos [financiamento]; gestão financeira; subscrição de seguros marítimos; operações 

de câmbios; hipotecas bancárias; fundos mútuos; empréstimos sobre penhores; serviços de 

fundos de previdência; leasing de imóveis; aluguer de escritórios [imobiliário]; aluguer de 

andares/aluguer de apartamentos; serviços de pagamento de pensões de reforma; depósi-

tos em cofres-fortes; serviços bancários de poupança; corretagem de títulos/corretagem na 

bolsa; patrocínio financeiro; cotações da bolsa; serviços de corretagem de acções; serviços 

de empréstimos com garantia/cauções/garantias; emissão de títulos de valor; emissão de 

cheques de viagem [cheques]; administração fiduciária/serviços fiduciários; depósitos de 

valores; verificação de cheques [cheques]; serviços de gestão de capital; planeamento finan-

ceiro; análise de investimentos; serviços de alocação de portfólios; prestação de informa-

ções relativas ao planeamento financeiro, análise de investimentos, alocação de portfólios 

e recomendações para a selecção de instrumentos financeiros através de uma rede infor-

mática mundial; serviços financeiros; serviços de assessoria financeira; financiamento de 

empréstimos; serviços de consultadoria profissional em matéria de seguros, financiamen-

tos, pensões, anuidades, imóveis e investimentos; financiamento de compras em leasing; 

serviços de corrector de imóveis; avaliação de carros; fornecimento de informações fiscais; 

serviços financeiros associados a programas de fidelidade ou planos de incentivos; serviços 

de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083430

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/24
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[730] 申請人 Requerente : SHFL entertainment, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente, jogos de mesa de azar ao vivo e jogos de azar 

online.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083431

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/24

[730] 申請人 Requerente : 蕭梅貞 

 地址 Endereço : 香港新界葵涌永業街21-27號永業工業大廈5樓A室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 電暖管（又名防潮管）及“恆濕器”。  

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“非照明用放電管”，因屬其他

類別。 

[210] 編號 N.º : N/083432

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/24

[730] 申請人 Requerente : Van Cleef & Arpels SA

 地址 Endereço : Route des Biches 8, 1752 Villars-sur-Glâne, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas; metais preciosos e suas ligas; pérolas; botões de 

punho; molas para gravata; anéis; brincos; pulseiras; colares; alfinetes de peito; relojoaria e 

instrumentos cronométricos; relógios, cronómetros, relógios de parede e de mesa; peque-

nos relógios de parede e de mesa; estojos; braceletes para relógios; estojos para relógios.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/04 60797/2013 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/083433

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/24

[730] 申請人 Requerente : Van Cleef & Arpels SA

 地址 Endereço : Route des Biches 8, 1752 Villars-sur-Glâne, Switzerland
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 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas; metais preciosos e suas ligas; pérolas; botões de 

punho; molas para gravata; anéis; brincos; pulseiras; colares; alfinetes de peito; relojoaria e 

instrumentos cronométricos; relógios, cronómetros, relógios de parede e de mesa; peque-

nos relógios de parede e de mesa; estojos; braceletes para relógios; estojos para relógios.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/04 60798/2013 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/083434

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/24

[730] 申請人 Requerente : Signum International S.à.r.l. Luxembourg, Luzern Branch

 地址 Endereço : Haldenstrasse 4, CH-6006 Luzern, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte de passageiros; serviços de agência de viagens; serviços de guia para viagens e 

excursões, organização de passeiros e excursões, organização de cruzeiros, reservas de via-

gens, informação de destinos de jornadas e viagens; serviços para a organização de trans-

porte para viajantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083435

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/24

[730] 申請人 Requerente : Signum International S.à.r.l. Luxembourg, Luzern Branch

 地址 Endereço : Haldenstrasse 4, CH-6006 Luzern, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de ensino, formação de línguas e exames para proficiência em línguas; for-

necimento de informações relacionadas com ensino de línguas através de uma rede global; 

ensino de línguas assistido por computador, serviços de ensino e formação, fornecimento 

on-line de material educativo; serviços de ensino relacionados com o fornecimento de expe-

riências educativas relacionadas com temas culturais, históricos e sociais, locais e eventos 

através de excursões educativas e programas de intercâmbio de professores e estudantes.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083436

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/24

[730] 申請人 Requerente : 中國銀聯股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區郭守敬路498號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險服務；保險經紀；旅行保險服務；金融服務；金融經紀服務；金融管理服務；銀行服務；支

付處理服務；金融交易服務；金融投資服務；金融紀錄的維護；電子資金轉帳和貨幣兌換服務：

電子支付服務；通過電話、互聯網或其他電子手段提供金融服務；與銀行卡、信用卡、借記卡、

預付卡、簽帳卡、現金支付、支票核查和支票兌現有關的金融服務；電子現金交易；為通過在

線、網絡或其他電子數字信息方式進行的零售提供金融支持服務；支付交易認證和核查服務；

支付認證和支付結算服務；信用卡和借記卡認證；發行和兌現旅行支票和旅行憑單；電子銀行

服務；網上銀行；家庭銀行；金融信息；金融諮詢；ATM服務；通過銷售點終端提供金融交易服

務；票據交換；通過網絡提供帳單支付服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083438

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

[730] 申請人 Requerente : 長隆集團（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門鮑思高圓形地125號喜鳳台23樓B單位 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 普通金屬及其合金、小五金具、金屬管、保險箱、不屬別類的普通金屬製品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083439

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

[730] 申請人 Requerente : 長隆集團（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門鮑思高圓形地125號喜鳳台23樓B單位 

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

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學，航海，測量，攝影，電影，光學，衡具，量具，信號，檢驗（監督），救援（營救）和教學用具

及儀器，錄製，通訊，重放聲音和形象的器具，自動售貨器及投幣啟動裝置的機械結構，現金收

入記錄機，計算機器，數據處理裝置和計算機，滅火器械。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083440

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

[730] 申請人 Requerente : 長隆集團（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門鮑思高圓形地125號喜鳳台23樓B單位 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 車輛、陸、空、海用運載器。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083441

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

[730] 申請人 Requerente : 長隆集團（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門鮑思高圓形地125號喜鳳台23樓B單位 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，鐘

錶和計時儀器。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083442

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

[730] 申請人 Requerente : 長隆集團（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門鮑思高圓形地125號喜鳳台23樓B單位 



N.º 16 — 16-4-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5319

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的紙，紙板及其製品，印刷品，裝訂用品，照片，文具用品，美術用品，畫筆，打字機和

辦公用具（家具除外），教育或教學用品（儀器除外）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083443

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

[730] 申請人 Requerente : 長隆集團（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門鮑思高圓形地125號喜鳳台23樓B單位 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，箱子及旅行袋，雨傘，陽傘及手杖，鞭和馬

具。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083444

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

[730] 申請人 Requerente : 長隆集團（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門鮑思高圓形地125號喜鳳台23樓B單位 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 家具，鏡子，相框，不屬別類的木，軟木，葦，藤，柳條，角，骨，象牙，鯨骨，貝殼，琥珀，珍珠

母，海泡石製品，這些材料的代用品或塑料製品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083445

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

[730] 申請人 Requerente : 長隆集團（澳門）有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門鮑思高圓形地125號喜鳳台23樓B單位 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家庭或廚房用具及容器，梳子及海綿，清掃用具，不屬別類的玻璃器皿，瓷器及陶器。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083446

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

[730] 申請人 Requerente : 長隆集團（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門鮑思高圓形地125號喜鳳台23樓B單位 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的布料及紡織品，床單和桌布。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083447

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

[730] 申請人 Requerente : 長隆集團（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門鮑思高圓形地125號喜鳳台23樓B單位 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083448

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

[730] 申請人 Requerente : 長隆集團（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門鮑思高圓形地125號喜鳳台23樓B單位 

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

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具，不屬別類的體育及運動用品，聖誕樹用裝飾品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083449

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

[730] 申請人 Requerente : 長隆集團（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門鮑思高圓形地125號喜鳳台23樓B單位 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083450

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

[730] 申請人 Requerente : 長隆集團（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門鮑思高圓形地125號喜鳳台23樓B單位 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，商品包裝和貯藏，旅行安排。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083451

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

[730] 申請人 Requerente : 長隆集團（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門鮑思高圓形地125號喜鳳台23樓B單位 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41
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[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083452

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

[730] 申請人 Requerente : 長隆集團（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門鮑思高圓形地125號喜鳳台23樓B單位 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務，臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/083453

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumes; água de toilette; desodorizantes pessoais; incenso; preparados de fragrâncias 

para o ar; saquetas para perfumar roupa de cama; óleos essenciais para uso pessoal; hena 

(tinta cosmética); sombras para os olhos; lápis cosméticos; bases de maquilhagem; pó para 

a face; pó de talco; carmim para o rosto; batons; rímel; preparados para protecção solar; 

verniz para as unhas; máscaras de beleza; produtos para esfoliação facial; cremes faciais; 

cremes para o corpo; cremes cosméticos; preparados cosméticos para emagrecimento; 

cremes para redução de celulite (para uso cosmético); lacas para o cabelo; loções para o 

cabelo; produtos para descolorar o cabelo; produtos colorantes  para cabelo; tintas para ca-

belo; produtos para lavagem do cabelo; produtos para aclarar o cabelo; amaciadores para o 

cabelo; hidratantes para cabelo; preparados para encaracolamento permanente; espumas e 

géis para penteados; preparados depilatórios; sabonetes para as mãos; sabonetes; sabonetes 

para limpeza facial; cremes para limpeza da pele; loções para limpeza da pele; gel de ba-

nho; espuma para o banho; óleos para o banho; pérolas perfumadas para o banho; sais para 

o banho não medicinais; loções para o corpo; bálsamos para barbear; espuma para barbe-

ar; sabonetes para barbear; loção para depois de barbear; champôs para o cabelo; produtos 

para a lavagem da boca, para fins não médicos; dentífricos; gomas para lavagem de rou-
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pa; sabão para lavagem de roupa; tira-nódoas; preparados para limpeza; preparados para 

remover ferrugem; champôs para carpetes; panos impregnados para polimento; esmeril; 

pedra-pomes; pós de polimento; graxa para sapatos; cera para sapatos; cremes para couro; 

preparados para branqueamento de couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083457

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Pastas bem como adesivos, excepto para papelaria ou uso doméstico; preparações para 

regular o crescimento das plantas; fertilizantes; vidrados para cerâmica; ácidos gordos de 

grau alto; metais alcalinos e metais alcalino-terrosos; metalóides, materiais fotográficos, 

nomeadamente papel fotométrico; papel reagente; adoçantes artificiais (preparações quí-

micas); farinha para fins industriais; plásticos como matéria-prima; pasta de papel; polpa 

de madeira; polpa de celulose [matéria-prima]; produtos químicos agrícolas, com excepção 

de fungicidas, produtos para a destruição de ervas daninhas, herbicidas, insecticidas e pa-

rasiticidas; preparações químicas para fins científicos [excepto para uso médico ou veteri-

nário]; produtos químicos industriais; produtos químicos para a silvicultura, com excepção 

de fungicidas, herbicidas, insecticidas e parasiticidas;  produtos químicos para horticultura, 

com excepção de fungicidas, herbicidas, insecticidas e parasiticidas;  preparações químicas 

para uso em fotografia; plásticos em estado bruto; resinas artificiais em estado bruto; com-

posições extintoras; preparações para a têmpera de metais; produtos químicos para solda-

dura; substâncias químicas para conservar alimentos; matérias tanantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083458

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : Tintas, revestimentos [tintas]; verniz de copal; verniz de betume; lacas; produtos para pre-

venir a deterioração da madeira; preparações antiferrugem [de preservação]; preparações 

anticorrosivas; corantes alimentares; mordentes de madeira; mordentes para couro; resinas 

naturais em estado bruto; folhas e pós metálicos para pintores, decoradores, impressores e 

artistas; produtos corantes; corantes para alimentos; tinta de impressão; tintas [toners para 
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fotocopiadoras]; mástiques [resina natural]; óleos antiferrugem; óleos para a conservação 

da madeira; espessantes para tintas; diluentes para tintas; aglutinantes para tintas; tintas 

cerâmicas; tintas bactericidas; tintas à prova de fogo; esmaltes [tintas, vernizes]; cartuchos 

de toner, preenchidos, para impressoras e fotocopiadoras; pigmentos; primários (tintas); 

preparações de protecção para metais; tintas para calçado; leite de cal; branco de cal; tinta 

para marcação de animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083459

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações anti-estáticas para uso doméstico; produtos desengordurantes que não sejam 

para uso em processos de fabrico; preparações para a remoção de ferrugem; preparações 

para a remoção de nódoas; amaciadores para uso em lavandaria; lixívia para uso em la-

vandaria; adesivos para a fixação de cabelo postiço; adesivos para a fixação de pestanas 

postiças; produtos para alisar (goma); produtos para remover tintas; graxa para calçado; 

preparações para polir; sabões; dentífricos; cosméticos; produtos de perfumaria; papéis 

abrasivos; panos abrasivos; produtos abrasivos; pedra-pomes; papel para polir; unhas posti-

ças; pestanas postiças; cotonetes (artigos de toilette); preparações para branquear [lavanda-

ria]; preparações para branquear couro; preparações para uso em lavandaria; preparações 

para limpeza; decapantes; óleos essenciais; loções para os cabelos; produtos de toilette; 

preparações de protecção solar; loções para depois de barbear; preparações para perfumar 

o ambiente; preparações de aloé vera para uso cosmético; antitranspirantes [produtos de 

toilette]; produtos aromáticos [óleos essenciais]; bálsamos sem ser para fins medicinais; 

preparações cosméticas para o banho; sais de banho, não para uso medicinal; aromas para 

bebidas [óleos essenciais]; pomadas para botas; sprays para refrescar o hálito; produtos 

químicos para avivarem as cores para uso doméstico [lavandaria]; aromas para bolos [óleos 

essenciais]; giz para a limpeza; produtos de coloração para toilette; kits cosméticos; prepa-

rações cosméticas para emagrecimento; cremes cosméticos; cremes para branqueamento da 

pele; desodorizantes para humanos ou para animais; champôs; tintas cosméticas; esmeril; 

produtos colorantes para o cabelo; tintas para o cabelo; sprays para o cabelo; preparações 

para ondular o cabelo; produtos para os cuidados das unhas; preparações para afiar; pre-

parações para barbear; preparações cosméticas para os cuidados da pele; pó de talco, para 

fins de toilette.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083460

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Lubrificantes; graxa para sapatos; conservantes para couro (óleos e graxas); combustível; 

óleo industrial; óleos e gorduras industriais; cera (matéria-prima); torcidas para candeeiros; 

velas; gorduras, ceras e óleos para iluminação; composições para ligar a poeira para varre-

dura; compostos para o controlo da poeira; preparações para a remoção da poeira; carvão 

vegetal [combustível]; energia eléctrica; acendalhas; lenha; gás combustível; querosene; 

combustível; parafina; gasolina; óleo diesel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083461

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas; papel encerado para uso medicinal; wafers medicinais; pensos 

oculares; pensos para os ouvidos para uso medicinal; pensos para a menstruação; tampões 

para a menstruação; pensos higiénicos para a menstruação; cuecas para a menstruação; 

algodão hidrófilo; esparadrapo; ligaduras para pensos; discos para amamentação; pulseiras 

para fins medicinais; fraldas para incontinentes; papel apanha-moscas; papel anti-traça; 

lactose; farinha láctea para bebés; sémen para inseminação artificial; fraldas para bebés 

(fraldas); preparações vitamínicas; alimentos, substâncias, bebidas dietéticas adaptadas 

para fins medicinais; suplementos alimentares para animais; suplementos nutricionais; 

emplastros para uso medicinal; pensos [medicinais]; bebidas medicinais; materiais para 

impressões dentárias; alimentos para bebés; algodão para uso medicinal; massas dentárias; 

matérias para obturações dentárias; preparações químicas para fins medicinais e farmacêu-

ticos; infusões medicinais; chás medicinais; suplementos alimentares minerais; preparações 

químicas para o diagnóstico de gravidez; preparações farmacêuticas para os cuidados da 

pele; preparações de esterilização; preparações de diagnóstico para uso medicinal; vacinas; 

medicamentos para uso veterinário; preparações veterinárias; pensos higiénicos; cuecas 

higiénicas; desinfectantes para fins sanitários; preparações para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas; herbicidas; insecticidas; repelentes de insectos; parasiticidas; produtos 

para a destruição de ervas daninhas; desodorizantes para vestuário e têxteis.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083462

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Ferro e aço, em bruto ou semitrabalhados; metais comuns, em bruto ou semitrabalhados; 

minérios metálicos; materiais de construção metálicos; hardware metálico (pequeno); edi-

fícios metálicos, transportáveis; paletes de manuseio metálicas; cofragem metálica para be-

tão; cabines metálicas de pintura por pulverização; caixas de segurança (cofres); acessórios 

de carpintaria metálicos; tanques metálicos; roldanas metálicas (excepto para máquinas); 

molas (hardware metálico); válvulas metálicas (excepto peças de máquinas); recipientes de 

embalagem metálicos; estufas metálicas transportáveis; aviários metálicos; bóias metálicas 

não-luminosas; sinais, não luminosos e não mecânicos, metálicos, para estradas; agulhas 

de caminhos-de-ferro; mangas de tubos metálicas; flanges metálicas; chaves; chavetas; ân-

coras; pilares metálicos; bigornas; telas metálicas; cabos metálicos; correntes para cães; 

caixas de ferramentas metálicas; caixas de dinheiro metálicas; escadas metálicas; placas 

de identificação e placas de portas metálicas; distribuidores fixos para toalhas metálicos; 

cabides metálicos para chapéus; caixas de correio metálicas; capachos metálicos; painéis 

metálicos para afixação de cartazes; esculturas metálicas; túmulos metálicos; lápides de 

túmulos metálicas; fivelas de metal comum; ponteiras metálicas para bengalas; ferros para 

alpinismo; mosquetões; pitões metálicos; pranchas de mergulho metálicas; esporas; canos e 

tubos metálicos; cabos e fios não-eléctricos de metal comum; embalagens em folha de flan-

dres; postes metálicos para cabos eléctricos; chapas de matrícula, metálicas; telhados me-

tálicos; cordas metálicas; correntes de segurança metálicas; letreiros metálicos; edifícios de 

aço; cabines telefónicas metálicas; ladrilhos de revestimento metálicos; ladrilhos metálicos 

para a construção; latas; paletes de transporte metálicas; revestimentos para paredes me-

tálicos [construção]; condutas de água metálicas; janelas metálicas; obras de arte de metais 

comuns.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083463

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas, nomeadamente, alternadores, máquinas de bater, máquinas dobradoras, máqui-

nas de ar comprimido, máquinas de trituração, desintegradores, máquinas divisoras, má-

quinas de perfuração, máquinas de filtragem, máquinas de esmerilar, fresadoras, máquinas 

de embalagem, máquinas de empacotamento, máquinas de pintura, máquinas de impres-

são, bombas [máquinas], serras [máquinas], máquinas de pulverização, máquinas de coser; 

máquinas-ferramentas; motores e máquinas motrizes (excepto para veículos terrestres); 
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uniões e correias de transmissão (excepto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas 

excepto os operados manualmente; incubadoras para ovos; máquinas de venda automática; 

máquinas agrícolas; dispositivos antipoluição para motores e máquinas motrizes; atomiza-

dores [máquinas]; máquinas de preparação de bebidas, electromecânicas; liquidificadores, 

eléctricos, para uso doméstico; escovas, operadas electricamente; máquinas e aparelhos 

para limpeza [eléctricos]; geradores de corrente; máquinas de lavar louça; instalações para 

a exaustão de pó para fins de limpeza; dínamos; elevadores [ascensores]; processadores de 

alimentos [eléctricos]; espremedores de fruta, eléctricos, para uso doméstico; moedores/tritu-

radores, eléctricos, para uso doméstico; ferramentas portáteis, com excepção das acciona-

das manualmente; dispositivos de suporte para máquinas-ferramentas; aparelhos para a 

usinagem de moinhos de pimenta com excepção dos accionados manualmente; máquinas 

e aparelhos para polimento [eléctricos]; ferramentas [peças de máquinas]; aspiradores; ro-

lamentos de esferas; bulldozers; carburadores; máquinas centrífugas; motosserras; moinhos 

de café, excepto os operados manualmente; motores de ar comprimido; compressores [má-

quinas]; betoneiras [máquinas]; cultivadoras [máquinas]; máquinas de corte; cilindros para 

motores e máquinas motrizes; máquinas para eliminação do lixo [resíduos]; escavadoras 

de valas [arados]; dispositivos de abertura e fecho de portas eléctricos; martelos eléctricos; 

aparelhos de solda eléctricos; aparelhos de elevação; motores, excepto para veículos terres-

tres; escavadoras; ventiladores para motores e máquinas motrizes; máquinas de preparação 

de alimentos, electromecânicas; bombas de distribuição de combustíveis para estações 

de serviço; trituradores de lixo; engrenagens, excepto para veículos terrestres; turbinas 

hidráulicas; juntas universais [juntas de cardan]; máquinas de ordenhar; máquinas para 

o fabrico de água mineral; motores, excepto para veículos terrestres; silenciadores para 

motores e máquinas motrizes; pistolas para pintura; pistões para motores; polias [partes 

de máquinas]; apiloadores [máquinas]; máquinas de construção de estradas; rolos compac-

tadores; robôs [máquinas]; máquinas para salsichas; máquinas de selagem para fins indus-

triais; separadoras; máquinas de costura; aparelhos de solda, eléctricos e accionados a gás; 

máquinas para a manufactura de açúcar; transmissões, excepto para veículos terrestres; 

transmissões para máquinas; monta-vagões; máquinas de lavar; máquinas para embrulhar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083464

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e instrumentos manuais operados manualmente; talheres; enxadas (ferramen-

tas manuais); espadas (ferramentas manuais); ancinhos (ferramentas manuais); moletas 

(ferramentas manuais); formas para calçado (ferramentas manuais de sapateiros); máqui-

nas de barbear eléctricas, máquinas para cortar o cabelo eléctricas; estojos para máquinas 

de barbear; conjuntos de pedicura; enroladores de pestanas; conjuntos de manicura; esca-

madores para bonito seco (ferramentas manuais); pinças para açúcar; abre-latas (accionados 

manualmente); quebra-nozes, não em metais preciosos; colheres; fatiadores de queijo (não 
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eléctricos); cortadores de pizza (não eléctricos); garfos; ferros de engomar (eléctricos e 

não-eléctricos); enfia-agulhas; facas para utilização subaquática; picaretas para o gelo; pás 

de lareira (ferramentas manuais); tenazes para lareiras; pulverizadores de insecticidas (fer-

ramentas manuais); espátulas; pinças; pilões de madeira; moldes de marcação (guias) (peças 

de ferramentas accionadas manualmente); talheres [facas, garfos e colheres]; armas bran-

cas, com excepção das armas de fogo; máquinas de barbear, eléctricas ou não-eléctricas; 

ferramentas para jardinagem, operadas manualmente; chaves de fenda.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083465

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos de laboratório incluindo alambiques, fornos e fornalhas; máqui-

nas e instrumentos de medida; máquinas e instrumentos para o controle ou distribuição de 

electricidade; baterias; instrumentos de medida para a electricidade ou o magnetismo; fios 

(eléctricos) e cabos eléctricos; aparelhos e instrumentos fotográficos; aparelhos e instru-

mentos cinematográficos; aparelhos e instrumentos ópticos; óculos; vidro óptico; lupas; len-

tes para óculos; aparelhos e equipamentos de socorro; máquinas e instrumentos de comu-

nicação eléctricos; discos acústicos; discos de gramofone; discos fonográficos; discos acústi-

cos contendo dados; discos acústicos contendo gravações de som; discos acústicos contendo 

gravações de imagens de vídeo; circuitos electrónicos ou CD-ROMs contendo programas 

de desempenho automático; metrónomos; computadores e respectivos periféricos; ratos óp-

ticos [equipamento de processamento de dados]; scanners [equipamento de processamento 

de dados]; monitores [hardware informático]; unidades de disco rígido [dispositivos de 

memória informáticos]; programas informáticos incluindo programas gravados e software 

transferível; máquinas de contabilidade; máquinas de medida (excepto para uso médico); 

aparelhos de processamento de dados; impressoras para uso com computadores; aparelhos 

de programação; aparelhos e máquinas de sondagem; máquinas falantes; aparelhos de 

ensino; máquinas de telecomunicações; máquinas de telecópia; máquinas de transcrição; 

máquinas de tradução; aparelhos e instrumentos de pesagem; máquinas fotocopiadoras 

electrónicas; fotocopiadoras (fotográficas, electrostáticas ou térmicas); ozonizadores; elec-

trolisadores; circuitos electrónicos, CD-ROMs e programas gravados para jogos de vídeo 

portáteis; simuladores para treino de aptidões físicas; simuladores para treino de aptidão 

de condução; campainhas eléctricas; triângulos de sinalização de avarias de veículos; sinais 

de trânsito, luminosos ou mecânicos; aparelhos para a recepção e transmissão de sinais 

para caminhos de ferro; alarmes contra incêndios; alarmes contra fugas de gás; aparelhos 

de alarme anti-roubo, luvas de protecção contra acidentes; extintores; bocas de incêndio; 

agulhetas para mangueiras de incêndio; sistemas de aspersão para protecção contra incên-

dios; capacetes de protecção; tabuleiros de laboratório; aparelhos e instrumentos náuticos; 

aparelhos e instrumentos geodésicos; painéis de sinalização, luminosos ou mecânicos; 

aparelhos de monitorização, eléctricos; comutadores eléctricos; quadros de comutação; 
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transformadores [electricidade]; acumuladores, eléctricos; aparelhos de regulação, eléctri-

cos; aparelhos para gravação de som ou imagens; aparelhos para a transmissão de som e 

imagens; aparelhos de reprodução de som e imagens; suportes de dados magnéticos; discos, 

magnéticos; discos compactos; DVDs; VCDs; mecanismos para aparelhos accionados com 

moedas; caixas registadoras; software informático.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083466

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Anéis de dentição; almofadas de gelo para uso medicinal; ligaduras de apoio; catgut; se-

ringas para uso medicinal; tetinas; sacos de gelo para uso medicinal; suportes para sacos 

de gelo para uso medicinal; aparelhos de enfermagem; dedeiras para uso medicinal; con-

traceptivos, não químicos; aparelhos de massagem estética para uso comercial; aparelhos 

e instrumentos médicos; aparelhos de massagem; luvas para uso médico; mictórios (reci-

pientes); arrastadeiras; limpa-ouvidos; anéis de dentição para cães; máscaras sanitárias; 

aparelhos e instrumentos cirúrgicos; aparelhos e instrumentos dentários; aparelhos e ins-

trumentos veterinários; membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais 

de sutura; preservativos; muletas, móveis feitos especialmente para uso médico; máscaras 

para serem utilizadas pelo pessoal médico; artigos ortopédicos; aparelhos de exercício físi-

co, para fins medicinais; aparelhos de fisioterapia; aparelhos de radioterapia; stents.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083467

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Sanitas; acessórios para casas de banho; instalações de casas de banho; unidades de ba-

nho; aparelhos de dessecação; aparelhos de fervura e de produção de vapor; evaporadores; 

alambiques; permutadores de calor; aparelhos de esterilização do leite; fornos para uso in-

dustrial; reactores nucleares; aparelhos para secagem de forragem; caldeiras (excepto como 

peças de máquinas); aparelhos de aquecimento e de refrigeração; aparelhos e instrumentos 

de congelação; secadores de roupa para uso comercial; secadores de cabelo; aparelhos e 
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instrumentos de cozinha usando calor, para uso comercial; secadores de pratos para uso 

comercial; esterilizadores de pratos para uso comercial; bocas de incêndio; válvulas de 

controlo de nível em tanques; válvulas para canalização; tanques de purificação de águas 

sujas; tanques de purificação de esgotos; incineradores de lixo; aquecedores de água usan-

do energia solar; aparelhos para purificação da água; lâmpadas e aparelhos de iluminação 

eléctricos; aparelhos e instrumentos de aquecimento eléctricos para uso doméstico; anilhas 

para torneiras de água; aquecedores de água a gás; aquecedores de pratos; aquecedores 

eléctricos (excepto como peças de máquinas); fogões de cozinha; bancadas como parte de 

aparelhos de cozinha; lava-loiças; arcas frigoríficas; purificadores de água para uso domés-

tico; lanternas; lâmpadas a gás; lâmpadas a óleo; tubos para candeeiros; panelas de aqueci-

mento; aquecedores de bolso; garrafas de água quente; assentos sanitários compreendendo 

um dispositivo de autolimpeza; distribuidores de desinfectantes para casas de banho; vasos 

sanitários; assentos sanitários para banheiros em estilo japonês; bases de chuveiro; apare-

lhos e instalações de iluminação; instalações de aquecimento; instalações de produção de 

vapor; aparelhos e instalações de cozinha; aparelhos e instalações frigoríficas; aparelhos 

e instalações de secagem; aparelhos e instalações de ventilação (ar condicionado); instala-

ções de condutas de água; instalações de distribuição de água; instalações de abastecimen-

to de água.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083468

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Transportadores aéreos; motores de tracção; motores e máquinas motrizes para veículos 

terrestres; eixos e articulações para eixos para veículos; engrenagens para veículos; tam-

pões de choque para veículos ferroviários; molas amortecedoras para veículos; travões para 

veículos; pára-quedas; alarmes anti-roubo para veículos; cadeiras de rodas; motores, eléc-

tricos, para veículos terrestres; planadores; velocípedes e bicicletas; campainhas para bici-

cletas; travões para bicicletas; correntes para bicicletas; quadros para bicicletas; guiadores 

para bicicletas; bombas para bicicletas; jantes para bicicletas; selins para bicicletas; raios 

para bicicletas; estruturas para estacionamento de bicicletas; pneus para bicicletas (pneus); 

carrinhos de bebé; riquexós; trenós; carros para transportar sacos; carrinhos; carruagens 

(veículos ferroviários); carroças puxadas por bicicletas (veículos terrestres); remendos de 

borracha adesiva para reparar câmaras-de-ar; veículos para locomoção por terra, ar, água 

ou sobre carris; automóveis e respectivos acessórios; motocicletas e respectivos acessórios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083469

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 13

[511] 產品 Produtos : Armas de fogo; munições; projécteis (armas); explosivos; fogos-de-artifício; substâncias pi-

rofóricas; armas de fogo para caça; armas de fogo para desporto; dinamite.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083470

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos (trabalhados ou semitrabalhados); porta-chaves (bugigangas ou berlo-

ques); caixas em metais preciosos; estojos para jóias em metais preciosos; troféus em metais 

preciosos; escudos comemorativos em metais preciosos; ornamentos para vestuário em 

metais preciosos; ornamentos de joalharia; botões de punho; jóias, incluindo imitações; 

ornamentos para calçado em metais preciosos; relógios de mesa e parede; amuletos como 

artigos de joalharia; ligas de metais preciosos; artigos de joalharia; pedras preciosas; relo-

joaria e instrumentos cronométricos; moedas; emblemas em metais preciosos; diamantes; 

brincos; medalhas; pedras semipreciosas; relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083471

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : Instrumentos musicais; instrumentos musicais electrónicos; sintetizadores de música; caixas 

de música; suportes de instrumentos musicais; estojos para instrumentos musicais; suportes 

de partituras; surdinas, pedais, válvulas, cordas para instrumentos musicais; instrumentos 

musicais de cordas; baterias (instrumentos musicais); flautas; gongos; guitarras; bandolins; 

órgãos; violinos; teclados para instrumentos musicais; pianos e acessórios.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083472

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Cola para papelaria ou uso doméstico; lacre para selar; regretas para tipógrafos; caracteres 

de imprensa; máquinas fotocopiadoras de diagramas; máquinas para imprimir endereços; 

fitas de tinta para impressão; agrafadores eléctricos para uso em escritórios; máquinas para 

carimbar para escritórios; máquinas para obliterar selos; instrumentos de desenho; máqui-

nas de escrever; mimeógrafos; trituradores de papel; máquinas de franquiar; afiadores de 

lápis eléctricos; pincéis de pintura; recipientes de papel; películas plásticas para embala-

gem; sacos para o lixo de papel ou de plástico; padrões, giz de alfaiate; bandeiras de papel; 

toalhas de mão higiénicas de papel; toalhas de papel; guardanapos de mesa de papel; toa-

lhas de mão de papel; lenços de papel; etiquetas; toalhas de mesa de papel; papéis; artigos 

de papelaria; produtos de impressão; pinturas e documentos escritos; fotografias; suportes 

para fotografias; afiadores de lápis de giz; tabuleiros para artigos de papelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083473

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : Borracha em bruto ou semitrabalhada; guta-percha; goma, em bruto ou parcialmente pro-

cessada; amianto; mica em bruto ou parcialmente processadas; substâncias plásticas, semi-

-processadas; tubos flexíveis, não metálicos; materiais de calafetagem; fitas adesivas sem ser 

artigos de papelaria e sem ser para uso medicinal ou doméstico; resinas artificiais [produtos 

semiacabados]; fibras de plástico, não para uso têxtil; juntas; materiais refractários isolan-

tes; isoladores; composições químicas para a reparação de fugas; materiais de enchimento 

de borracha ou de plástico; betumes (mástiques) para juntas; matérias para insonorização; 

borracha sintética; matérias para enchimento de borracha ou plástico.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083474

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Recipientes de couro ou de pele; vestuário para animais de estimação; sacos feitos de cou-

ro ou imitação de couro; bagagem; sacos para vestuário; sacos para a prática de desporto 

para o transporte de vestuário de desporto; sacos para usar à cintura; sacos de campismo; 

sacos de transporte (excepto sacos de transporte descartáveis); sacos de compras; sacos de 

viagem; estojos de toilette (não preenchidos); chapéus-de-chuva; bengalas de chapéus-de-

-chuva; bengalas; bastões; punhos de bengalas; instrumentos de equitação; peles e couros; 

estribos; porta-moedas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083475

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Materiais de construção, não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; as-

falto, pez e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos, não metálicos; 

pedra artificial; alabastro; tijolos; vidro para construção; edifícios, não metálicos; cobertu-

ras, não metálicas, para a construção; betão; elementos de construção em betão; figurinhas 

(estatuetas) de pedra, betão ou mármore; pavimentos, não metálicos; portões, não metáli-

cos; lápides; cal; revestimentos, não metálicos, para a construção; cartão para a construção; 

materiais de construção refractários, não metálicos; pedra; madeira trabalhada; madeira 

para construção; madeira, semitrabalhada.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083476

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20
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[511] 產品 Produtos : Espuma do mar; âmbar amarelo; paletes de carga, não metálicas; favos para quadros de 

colmeias; cadeiras para salões de beleza; cadeiras para barbeiros; válvulas não metálicas, 

excepto peças de máquinas; tanques, não metálicos nem de alvenaria; recipientes para 

transporte, não metálicos; acessórios para cortinados, nomeadamente ganchos para corti-

nados, calhas para cortinados, argolas para cortinados, varões para cortinados; braçadeiras 

de plástico para cabos ou tubos; espigões e cavilhas, não metálicas, para ancorar e fixar; 

cunhas (cunhas em forma de V), porcas, pregos com corte de rosca, tachas, parafusos, 

rebites, rodízios (não metálicos); anilhas não metálicas, borracha e fibras vulcanizadas; 

fechaduras (excepto eléctricas), não metálicas; almofadas; travesseiros; colchões; tranças 

de palha; recipientes de madeira, bambu, plástico; bandejas, não metálicas; bastidores para 

bordar; placas de identificação e placas para portas não metálicas; mastros; leques para uso 

pessoal (não eléctricos); estacas para plantas ou árvores; camas para animais domésticos; 

canis, ninhos de pássaros; degraus e escadas não metálicas; caixas de correio, não metáli-

cas nem de alvenaria; cabides para chapéus não metálicos; cestas para compras não metá-

licas; expositores para vestuário; caixas para ferramentas (vendidas vazias) não metálicas; 

distribuidores fixos de toalhas, não metálicos; mobiliário; estores interiores (mobiliário); 

cortinas de bambu (interiores) (mobiliário); cortinas de contas para decoração; biombos 

expositores (mobiliário); biombos expositores dobráveis (mobiliário); bancos (mobiliário); 

objectos infláveis para publicidade; letreiros de madeira ou plástico; modelos de amostras 

de alimentos em madeira, em cera, em gesso ou em matérias plásticas; urnas funerárias; 

berços; andarilhos para bebés; manequins; sacos-cama para campismo; molduras para qua-

dros; esculturas de gesso, plástico, madeira; folhas finas de madeira; mesas de jantar peque-

nas; cadeiras para casas de banho; biombos de cana; cortinas de matérias têxteis para jane-

las interiores; tabuleiros, não metálicos; espanta-espíritos e carrilhões de vento (decoração); 

acessórios de mobiliário, não metálicos; marfim, trabalhado ou semitrabalhado; espelhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083477

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Fio dental para fins odontológicos; vidro (em bruto ou semitrabalhado) sem ser para cons-

trução; comedouros; anilhas para as aves; escovas para banheiras; escovas para ouro; esco-

vas para tubos; escovas para uso industrial; escovas para navios; luvas para uso doméstico; 

recipientes de vidro, cerâmica para uso doméstico; potes; cafeteiras, não-eléctricas, não em 

metais preciosos; chaleiras não eléctricas; louça de mesa (excepto facas, garfos e colheres); 

caixas frigoríficas portáteis não-eléctricas; caixas para arroz; garrafas de vidro para conser-

vação de alimentos; frascos para bebidas para viajantes; garrafas térmicas; baldes de gelo; 

batedeiras, não-eléctricas, para uso doméstico; coadores; pimenteiros; açucareiros; saleiros; 

oveiros; porta-guardanapos e argolas para guardanapos; bandejas, para uso doméstico; pa-

liteiros; cestas de drenagem (escorredores); misturadores; colheres espalmadas para mexer/ 

/espalhar arroz cozinhado; moinhos de café e moinhos de pimenta, operados manualmente; 
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funis; bacias de moagem (trituradores de uso doméstico não eléctricos); abridores de garra-

fas; raladores de rabanetes (utensílios domésticos); colheres para tartes; chopsticks; estojos 

para chopstiks; conchas para molhos (louça de mesa); peneiras (utensílios domésticos); 

tábuas para cortar para a cozinha; rolos para a massa (utensílios domésticos); grelhadores 

(utensílios de cozinha); palitos; espremedores de fruta, não eléctricos para uso doméstico; 

ferros de waffle, não eléctricos; utensílios de limpeza e de lavagem accionados manualmen-

te; tábuas de engomar; pulverizadores para água; bases para ferros; espátulas (utensílios de 

cozinha); agitadores para misturar água do banho; baldes para casas de banho; apagadores 

de velas e castiçais; peneiradores de cinzas (utensílios domésticos); baldes para carvão; 

mata-moscas; armadilhas para ratos; vasos para flores; regadores; vasos para flores e outros 

utensílios (incluídos nesta classe) para o cultivo de flores e de plantas pelo método de hi-

droponia; recipientes para alimentos para animais de estimação; escovas para animais de 

estimação; gaiolas para pássaros; banheiras para pássaros; escovas para vestuário; bacios 

de quarto; suportes para papel higiénico, mealheiros; caixas metálicas, para dispensar toa-

lhas de papel; descalçadeiras para botas; distribuidores de sabão; vasos e bacias (recipientes); 

letreiros de porcelana ou vidro; queimadores de perfumes, utensílios cosméticos; escovas 

para calçado; calçadeiras; panos para polimento de calçado; limpadores de calçado portá-

teis (instrumentos) incluindo escovas para calçado; esticadores de calçado (esticadores); 

cerdas de porco para escovas; trempes (utensílios de mesa); toalhas para uso na limpeza; 

aquecedores para biberões, não-eléctricos; panos de limpeza; pás (espátulas) para servir 

tartes; aquários de interior; aquários; caixas para pó compacto (vazias); chávenas; palhi-

nhas para beber; utensílios e recipientes de cozinha ou para uso doméstico; palha-de-aço; 

louça de barro; louça de porcelana; pentes e esponjas para uso doméstico; utensílios de co-

zinha, não eléctricos; utensílios de cozinha; utensílios para desmaquilhagem; instrumentos 

de rega; utensílios de toilette; obras de arte, de porcelana, terracota ou vidro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083478

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : Lonas; velas; fibras têxteis; algodão em bruto; camas de rede; materiais de enchimento 

para colchas de cama; bandas (cânhamo); cordas, não metálicas; malha (rede); recipientes 

de pano incluindo sacos (sacos) de matérias têxteis para embalagem, sacos para lavagem 

de malhas, sacos de correio; fios elásticos para atar; toldos; tendas (não para campismo); 

linhol; cordas para montanhismo; tendas para campismo; serradura de madeira; sumaúma; 

aparas de madeira; palha para enchimento de estofos e para garrafas de palha; poeiras de 

cera; pêlos de touro; pêlo de guaxinins; cerdas de porco, não para escovas; crina de cavalo; 

penas; cordéis; materiais de enchimento, sem ser em borracha ou plástico.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083479

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 23

[511] 產品 Produtos : Fios e linhas de algodão; fios e linhas de cânhamo; fios e linhas de seda; lã fiada; fios e li-

nhas de fibras químicas para uso têxtil; fios e linhas de fibras inorgânicas para uso têxtil; 

misturas de linhas e fios fiados; linhas e fios torcidos; fios e linhas de costura; fios e linhas 

especiais para uso têxtil; linhas e fios de resíduos desengordurados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083480

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos para uso têxtil; pano para o fabrico de peúgas; feltro; matérias têxteis não tecidas; 

oleado para uso como toalhas de mesa; pano gomado sem ser para papelaria; matérias 

plásticas sucedâneas de tecidos; pano de borracha para uso têxtil; materiais de filtragem 

de matérias têxteis; produtos para uso doméstico feitos de pano incluindo toalhas, lenços 

de mão, capas para mobiliário de matérias têxteis; mosquiteiros; lençóis; roupa de cama; 

cobertas de cama; fronhas; cobertores; guardanapos de mesa de matérias têxteis; cortina-

dos de chuveiro; bandeiras não de papel; coberturas para tampos de sanitas feitas à medida 

em matérias têxteis; revestimentos de cadeiras em matérias têxteis; tapeçarias murais em 

matérias têxteis; cortinados de matérias têxteis ou de plástico; toalhas de centro de mesa; 

cortinados espessos; sudários; cortinados para ocasiões cerimoniais; panos para mesas de 

bilhar; etiquetas de pano; colchas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083481

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25
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[730] 申請人 Requerente : AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário ocidental; casacos; camisolas; camisas; vestuário de dormir; roupa interior; fatos 

de banho; toucas de banho; vestuário japonês; aventais (vestuário); protectores de colari-

nhos; peúgas; polainas; estolas em peles com pêlo; xailes; lenços de cabeça e pescoço; peú-

gas de estilo japonês (tabi); coberturas para peúgas de estilo japonês; luvas (vestuário); gra-

vatas; lenços de pescoço; bandanas; abafos para os tornozelos; cachecóis (vestuário); abafos 

para as orelhas; capuzes; chapéus de palha de estilo japonês; toucas para dormir; chapéus; 

ligas (jarreteiras); suspensórios para peúgas; suspensórios para vestuário; faixas (para 

vestir); cintos (vestuário); sapatos; acessórios em ferro para botas; tamancos de madeira; 

sandálias; chinelos; fatos de máscaras; vestuário para desporto (excepto luvas para golfe); 

botas para desporto; vestuário; calçado; chapelaria; librés; uniformes; vestuário impermeá-

vel; fatos de banho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083482

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Agulhas; ilhós para vestuário; fitas em matérias têxteis; tecidos de rendas; bordados de 

rendas; borlas; laços; agulhas de tricô; caixas de costura; agulhas de crochet para bordar; 

dedais; almofadas para agulhas; caixas para agulhas; fitas elásticas para segurar as mangas; 

insígnias para vestir, não em metais preciosos; fivelas (acessórios de vestuário); broches 

(acessórios de vestuário); molas para faixas largas; braçais;  guarnições para vestuário; fai-

xas para o cabelo; travessões para o cabelo; laços para o cabelo; botões para o cabelo; molas 

para o cabelo; extensões para o cabelo; artigos para prender o cabelo; pinças para o cabelo; 

redes para o cabelo; ganchos para o cabelo; fitas para o cabelo; prendedores para o cabelo; 

ornamentos para o cabelo; botões; flores artificiais; barbas postiças; bigodes postiços; rolos 

para o cabelo (sem serem instrumentos manuais); ornamentos para sapatos (não em metais 

preciosos); ilhós para sapatos; atacadores para sapatos; acessórios para sapatos incluindo 

fechos para sapatos, ganchos para sapatos, fivelas para sapatos; tabuleiros para artigos de 

costura; cabelo humano.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083483

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Revestimentos de soalhos; tapeçarias murais não em matérias têxteis; «tatami»; tapetes de 

banho; relva artificial; tapetes para ginástica; papel de parede; carpetes; linóleo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083484

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Luvas de beisebol; sacos especialmente concebidos para esquis e pranchas de surf; isco 

para pesca (artificial); balões (brinquedos); bolas para jogos; sinos para árvores de Natal; 

cintos (levantamento de pesos) (artigos de desporto); bicicletas de brinquedo; bicicletas 

estacionárias para exercício físico; cartões de bingo; blocos (brinquedos de construção); 

jogos de tabuleiro; bombons (explosivos) (bombons com petardos de Natal); suportes para 

árvores de Natal; árvores de Natal de material sintético; lançadores de pratos de barro; bo-

necas; biberões para bonecas; anzóis para a pesca; discos voadores (brinquedos); sacos de 

golfe, com ou sem rodas; luvas de golfe; anzóis para pesca; discos voadores (brinquedos); 

sacos para golfe, com ou sem rodas; luvas para golfe; patins para o gelo; patins em linha; 

puzzles; farsas e partidas (artigos de fantasia); joelheiras (artigos para desporto); berlindes 

para jogos; mobiles (brinquedos); redes para apanhar borboletas; enfeites para árvores de 

Natal (excepto artigos de iluminação e produtos de confeitaria); piscinas (natação) (arti-

gos de brincar); marionetas; canas para a pesca; patins; boliche (bowling); trenós (artigos 

para desporto); escorregas (brinquedos); globos de neve; raquetas para caminhar na neve; 

bolas de sabão (brinquedos); bolas para brincar; máscaras de brinquedo; brinquedos; cera 

para esquis; jogos de vídeo para uso empresarial e familiar; máquinas de jogos de vídeo; 

máquinas «slot» (máquinas de jogo); máquinas para exercícios físicos; papagaios de papel; 

rolos para bicicletas estacionárias de exercício físico; máquinas de diversão, automáticos e 

accionadas com moedas; máquinas de jogo para jogos de azar; cartas para jogar; raquetes; 

patins.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083485

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne; peixe e marisco para alimentação (não vivos); alimentos de carne processados; ali-

mentos preparados a partir de peixe; feijões cozidos; pasta de soja coagulada; feijões em 

conserva; feijões refritos; legumes processados; frutos processados; legumes congelados; 

frutos congelados; ovos; ovos processados; produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis; 

produtos alimentares feitos de carne; produtos alimentares com uma base de legumes; 

preparações para fazer sopas; tofu frito; leite de soja; tofu, feijões de soja fermentados; pro-

teína para consumo humano; sopas de talharim japonês; salsichas para cachorros-quentes; 

extractos de carne; aves e caça, não vivos; frutos e legumes em conserva, congelados, secos 

e cozidos; geleias, doces, compotas; manteiga, queijo; alimentos de snack à base de frutos; 

batatas fritas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083486

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; cacau; grãos de café, chá; miso; molho de Worcester; molhos de carne; ketchup; mo-

lho de soja; vinagre; molhos para saladas; molho branco; maionese; molho de barbecue; 

cubos de açúcar; pedras de açúcar; açúcar; maltose; mel; rebuçados em pó; xarope de ami-

do; snacks de gergelim; sal de cozinha; sal de aipo; temperos químicos; especiarias; prepa-

rações aromáticas para alimentos; arroz; aveia descascada; cevada descascada; produtos de 

moagem de farinha para alimentos; glúten para alimentos; alimentos de grãos processados; 

bolinhos; sanduíches; sushi; hambúrgueres (sanduíches com recheio); hambúrgueres no 

pão; pizzas; almoços de piquenique sob a forma de refeições embaladas consistindo em 

alimentos preparados incluindo sanduíches, saladas, sushi, hambúrgueres; empadas de 

carne; ravioli; produtos de confeitaria; pães; pós para produtos de confeitaria; pó para gelo 

comestível; massa de amêndoa; levedura em pó; arroz maltado; levedura; fermento em pó; 

gelos; agentes de ligação para gelados; produtos amaciadores de carne para uso doméstico; 

preparações para endurecimento de natas batidas; subprodutos feitos de arroz, aquando da 

preparação de borras de saké (borras de saké (para alimentação)) (kasu); caril (especiaria); 

misturas de caril; pasta de caril; pasta feita a partir da raiz de «arum»;  bebidas com uma 

base de chá, café, cacau, e chocolate.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083487

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Milho painço; gergelim; trigo mourisco; milho; milho japonês; trigo; cevada; aveia; copra; 

malte; lúpulo; cortiça em bruto; folhas de palmeiras; peixes e mariscos para alimentação 

(vivos); algas, frescas para consumo; animais e peixes (não para consumo); aves e répteis 

(vivos); ovos de bicho-da-seda; ovos para incubação; alimentos para animais; isca para pes-

ca (viva); frutos frescos; legumes frescos; cana-de-açúcar; açúcar de beterraba; sementes; 

árvores; gramíneas; relvas; flores secas; plântulas; flores; plantas em vasos; coroas de flores 

naturais; proteínas para consumo animal; grãos (cereais); grãos (sementes).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083488

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; refrigerantes; sumos de frutos; sumos de legumes (bebidas); bebidas de soro de 

leite; extractos de lúpulo para fazer cerveja; águas minerais e gasosas; bebidas de frutos; 

xaropes e outras preparações para fazer bebidas; «smoothies»; sorvetes (bebidas); essências 

para fazer bebidas; pós para bebidas efervescentes; coquetéis, sem álcool; bebidas de aloé 

vera, não-alcoólicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083489

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

 地址 Endereço : 1-5-1, Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan
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 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Sake; bebidas ocidentais (bebidas alcoólicas) incluindo whisky, bourbon, vinho, rum, vo-

dka; vinho de frutos; licores chineses incluindo o vinho de arroz Chinês; licores tónicos 

aromatizados (não para uso medicinal), nomeadamente licores de hortelã-pimenta, hidro-

mel; licores tónicos contendo extractos de víbora, agulhas de pinheiro e osso de tigre (não 

para uso medicinal); bebidas alcoólicas (excepto cervejas); extractos alcoólicos; bebidas 

alcoólicas contendo frutos; álcool de arroz.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083490

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros; charutos; tabaco; filtros para cigarros; isqueiros para fumadores; fósforos; cinzei-

ros para fumadores; cigarreiras; charuteiras; boquilhas para charutos; charutos; recipientes 

de gás para isqueiros; frascos de tabaco; cachimbos para tabaco; bolsas para tabaco; cigar-

ros contendo sucedâneos de tabaco, não para uso medicinal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083491

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; aluguer de alojamento e hospedagem 

temporários e serviços de reserva relacionados com os mesmos; serviços de restaurante, de 

catering (alimentos e bebidas) e de bar.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083492

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos, clínicas médicas; casas de repouso; cuidados de saúde; assistência médi-

ca; enfermagem (serviços médicos); quiroprática; odontologia; lares; serviços de oculista; 

assessoria em farmácia; serviços veterinários, incluindo assistência veterinária; criação de 

animais; tratamentos de beleza para animais; cuidados de higiene e de beleza para huma-

nos ou animais, incluindo banhos públicos para fins de higiene; salões de beleza; salões de 

cabeleireiro; massagem; banhos turcos; manicura; serviços de agricultura, horticultura e 

silvicultura, incluindo o aluguer de equipamentos agrícolas; arranjos florais; jardinagem; 

jardinagem paisagística; manutenção de relvados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083493

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de agências de adopção; serviços de crematório; serviços de encontros; serviços de 

acompanhamento em sociedade (serviços de acompanhantes); agências de casamento; ser-

viços de segurança para a protecção de bens e pessoas; serviços de agências para apresen-

tação de parceiros e para encontros; fornecimento de instalações para cerimónias e recep-

ções de casamento; aluguer de vestidos de noite; serviços de arbitragem; serviços jurídicos; 

consultadoria de propriedade intelectual; licenciamento de propriedade intelectual; gestão 

de direitos de autor.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083494

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

[730] 申請人 Requerente : «NATURA SIBERICA» Ltd.

 地址 Endereço : Komnata 18a, Dom 101, Ul. Yuzhnobutovskaya, Moscow, 117042, Russia

 國籍 Nacionalidade : 俄羅斯聯邦 Russa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : 杏仁肥皂；肥皂；剃鬚皂；洗髮液；消毒皂；潔膚乳液；藥皂；洗髮劑；汗足皂；除臭皂；香皂；防

汗皂；非醫用沐浴鹽；個人清潔或祛味用下體注洗液；乾洗式洗髮劑；去漆劑；清潔用油；皮革

漂白製劑；皮革保護劑（拋光劑）；皮革膏；皮革用蠟；浮石；杏仁油；八角茴香香精；香檸檬油；

杉木香精油；檸檬香精油；含醚香料；香精油；花精（香料）；花香料原料；薰香製劑（香料）；冬

青油；茉莉油；薰衣草油；制香料香水用油；玫瑰油；薄荷油（芳香油）；香料用薄荷；麝香（香

料）；香料；萜烯烴（香精油）；假髮粘貼劑；琥珀（香水）；洗澡用化妝品；口紅；棉簽（梳妝用

品）；美容面膜；皮膚增白霜；指甲油；化妝劑；染髮劑；燙髮劑；假睫毛；睫毛用化妝製劑；鬍鬚

用蠟；古龍水；成套化妝品；化妝品；化妝筆；化妝用雪花膏；化妝品清洗劑；帶香味的水；淡香

水；脫毛劑；脫毛製劑；除汗毛用蠟；化妝用礦脂；化妝用油脂；化妝用過氧化氫；化妝用油；梳

妝用油；化妝洗液；梳妝用品；眉毛化妝品；燙髮中和劑；香水；假指甲；指甲護劑；護膚用化妝

劑；化妝用潤髮脂；化妝粉；修面劑；眉筆；化妝用滑石粉；化妝染料；防汗劑（化妝品）；化妝用

杏仁乳；曬黑製劑（化妝品）；鬍鬚染料；減肥用化妝品；假睫毛粘膠；個人或動物用除臭劑；化

妝用收斂劑；化妝用漂白劑（脫色劑）；浸化妝水的薄紙；化妝用粘合劑；剃鬚後用液；噴髮膠；

染睫毛油；化妝用蘆薈製劑；非醫用按摩凝膠；唇彩；非醫用香膏；指甲彩繪貼片；防曬劑；非醫

用漱口劑；牙膏；乾花瓣與香料混合物（香料）；動物用化妝品；寵物用香波。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083495

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

[730] 申請人 Requerente : «NATURA SIBERICA» Ltd.

 地址 Endereço : Komnata 18a, Dom 101, Ul. Yuzhnobutovskaya, Moscow, 117042, Russia

 國籍 Nacionalidade : 俄羅斯聯邦 Russa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 杏仁肥皂；肥皂；剃鬚皂；洗髮液；消毒皂；潔膚乳液；藥皂；洗髮劑；汗足皂；除臭皂；香皂；防

汗皂；非醫用沐浴鹽；個人清潔或祛味用下體注洗液；乾洗式洗髮劑；去漆劑；清潔用油；皮革

漂白製劑；皮革保護劑（拋光劑）；皮革膏；皮革用蠟；浮石；杏仁油；八角茴香香精；香檸檬油；

杉木香精油；檸檬香精油；含醚香料；香精油；花精（香料）；花香料原料；薰香製劑（香料）；冬

青油；茉莉油；薰衣草油；制香料香水用油；玫瑰油；薄荷油（芳香油）；香料用薄荷；麝香（香

料）；香料；萜烯烴（香精油）；假髮粘貼劑；琥珀（香水）；洗澡用化妝品；口紅；棉簽（梳妝用

品）；美容面膜；皮膚增白霜；指甲油；化妝劑；染髮劑；燙髮劑；假睫毛；睫毛用化妝製劑；鬍鬚

用蠟；古龍水；成套化妝品；化妝品；化妝筆；化妝用雪花膏；化妝品清洗劑；帶香味的水；淡香

水；脫毛劑；脫毛製劑；除汗毛用蠟；化妝用礦脂；化妝用油脂；化妝用過氧化氫；化妝用油；梳

妝用油；化妝洗液；梳妝用品；眉毛化妝品；燙髮中和劑；香水；假指甲；指甲護劑；護膚用化妝

劑；化妝用潤髮脂；化妝粉；修面劑；眉筆；化妝用滑石粉；化妝染料；防汗劑（化妝品）；化妝用

杏仁乳；曬黑製劑（化妝品）；鬍鬚染料；減肥用化妝品；假睫毛粘膠；個人或動物用除臭劑；化

妝用收斂劑；化妝用漂白劑（脫色劑）；浸化妝水的薄紙；化妝用粘合劑；剃鬚後用液；噴髮膠；

染睫毛油；化妝用蘆薈製劑；非醫用按摩凝膠；唇彩；非醫用香膏；指甲彩繪貼片；防曬劑；非醫

用漱口劑；牙膏；乾花瓣與香料混合物（香料）；動物用化妝品；寵物用香波。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083496

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25
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[730] 申請人 Requerente : Christian Louboutin

 地址 Endereço : 1 rue Volney, F-75002 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; produtos de perfumaria; produtos não medicinais para os cuidados de pele; sa-

bões; produtos de banho e corporais, nomeadamente, gel, óleos e contas de banho e duche; 

produtos para o cuidado das unhas, vernizes para as unhas, esmalte para as unhas, batons 

para os lábios, brilho para os lábios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083497

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

[730] 申請人 Requerente : Christian Louboutin

 地址 Endereço : 1 rue Volney, F-75002 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias e não incluídos noutras classes; ma-

las e maletas de viagem; cofres de viagem (artigos em couro); malas de mão; carteiras de 

bolso; sacos (envelopes, bolsas) em couro; mochilas; correias em couro para usar a tiracolo; 

pastas (malas); estojos em couro ou em cartão-couro (imitação de couro); bolsas, carteiras; 

sacos de compras; malas de mão, sacolas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083498

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25

[730] 申請人 Requerente : Christian Louboutin

 地址 Endereço : 1 rue Volney, F-75002 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Calçado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083499

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/25
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[730] 申請人 Requerente : 正新橡膠工業股份有限公司

   CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國臺灣彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號

   No. 215, Meei-Kong Road, Huang-Ts’o Village, Ta-Suen, Chang-Hwa Hsien, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Pneus; câmaras-de-ar para veículos; câmaras-de-ar para pneus de veículos; válvulas de 

pneu para pneus de veículos; bombas de pneus; remendos para reparar pneus; revestimen-

tos de pneus; tampas de recauchutagem de pneus; coberturas de pneus sobressalentes; ro-

das de veículos; rodas de veículos; chumbos para equilibrar rodas de veículos; travões para 

veículos; travões de bicicleta; mudanças de bicicletas; selins para bicicletas; assentos de 

bicicletas; correntes para velocípedes; suportes de garrafas de água para bicicletas; cestas 

adaptadas para bicicletas; dispositivos anti-roubo veículos; acendedores eléctricos de cigar-

ros para veículos terrestres; coberturas formadas ou ajustadas para assentos de carros; co-

berturas para volantes de veículos; automóveis; carros eléctricos; bicicletas; bicicletas eléc-

tricas; motociclos; motociclos eléctricos; veículos todo-terreno; barcos; aeronaves; carri-

nhos elevadores; motos de água; carros de golf eléctricos; motores para veículos terrestres; 

carrinhos de bebé; correias para transmissões de veículos terrestres; caixas de velocidades 

para veículos terrestres; espelhos retrovisores para automóveis; assentos de segurança para 

bebés e crianças para veículos; charretes (carroças); pára-lamas para automóveis, motoci-

clos e bicicletas; cadeiras de rodas; limpa pára-brisas; punhos de guiadores de bicicletas; 

veio de tracção para veículos terrestres; carrinhos de supermercado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083500

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/26

[730] 申請人 Requerente : 盛義管理有限公司

   WINNING ELITE MANAGEMENT LIMITED

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島路德郡托布拉市海輝中心郵箱957號

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 燕窩乾貨；燕窩食品；即食燕窩；即食魚翅；魚翅；鮑魚罐頭；乾製鮑魚；速凍鮑魚；即食鮑魚；

花膠；乾貝；冬菇；海味；醃臘肉；以水果為主的零食小吃；以土豆為主的零食小吃；罐裝冷凍

海產品；罐裝乾製海產品；深度冷凍肉；冷凍肉；冷凍魚；冷凍貝殼類動物；冷凍死家禽；冷凍的

死獵物（包括禽類、獸類）；魚（非活的）；魚製食品；醃製魚，鹽醃魚，魚肉乾，魚鬆。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083501

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/26
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[730] 申請人 Requerente : 盛義管理有限公司

   WINNING ELITE MANAGEMENT LIMITED

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島路德郡托布拉市海輝中心郵箱957號

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾；麵包；小圓麵包；果子麵包；蛋糕；可食用的蛋糕飾物；餅乾（曲奇）；咖哩粉（調味品）；

冰淇淋；食用王漿（非醫用）；麵條；糕點；糖點（酥皮糕點）；餡餅（點心）；肉餡餅；布丁；色拉

（調味品）；蕃茄醬；調味醬（色拉調味品除外）；香腸黏合料；調味品；甜食；餃子；燕窩梨膏；

以穀類為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；茶；月餅；冰糖燕窩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083502

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/26

[730] 申請人 Requerente : 盛義管理有限公司

   WINNING ELITE MANAGEMENT LIMITED

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島路德郡托布拉市海輝中心郵箱957號

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083503

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/26

[730] 申請人 Requerente : 盛義管理有限公司

   WINNING ELITE MANAGEMENT LIMITED

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島路德郡托布拉市海輝中心郵箱957號

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 燕窩乾貨；燕窩食品；即食燕窩；即食魚翅；魚翅；鮑魚罐頭；乾製鮑魚；速凍鮑魚；即食鮑魚；

花膠；乾貝；冬菇；海味；醃臘肉；以水果為主的零食小吃；以土豆為主的零食小吃；罐裝冷凍

海產品；罐裝乾製海產品；深度冷凍肉；冷凍肉；冷凍魚；冷凍貝殼類動物；冷凍死家禽；冷凍的

死獵物（包括禽類、獸類）；魚（非活的）；魚製食品；醃製魚，鹽醃魚，魚肉乾，魚鬆。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083504

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/26

[730] 申請人 Requerente : 盛義管理有限公司

   WINNING ELITE MANAGEMENT LIMITED

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島路德郡托布拉市海輝中心郵箱957號

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾；麵包；小圓麵包；果子麵包；蛋糕；可食用的蛋糕飾物；餅乾（曲奇）；咖哩粉（調味品）；

冰淇淋；食用王漿（非醫用）；麵條；糕點；糖點（酥皮糕點）；餡餅（點心）；肉餡餅；布丁；色拉

（調味品）；番茄醬；調味醬（色拉調味品除外）；香腸黏合料；調味品；甜食；餃子；燕窩梨膏；

以穀類為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；茶；月餅；冰糖燕窩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083511

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/26

[730] 申請人 Requerente : Yoshida & Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-17-6, Higashi-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos; bolsas; recipientes de embalagem industriais em couro; armações de malas de mão; 

armações de porta-moedas; ferraduras; couro e peles (em bruto ou semitrabalhados); es-

tojos para artigos de toilette (não equipados); chapéus-de-chuva; bengalas; bastões; peças 

metálicas para bastões e bengalas; punhos de bengalas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083512

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/26

[730] 申請人 Requerente : Yoshida & Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-17-6, Higashi-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos; bolsas; recipientes de embalagem industriais em couro; armações de malas de mão; 

armações de porta-moedas; ferraduras; couro e peles (em bruto ou semitrabalhados); es-

tojos para artigos de toilette (não equipados); chapéus-de-chuva; bengalas; bastões; peças 

metálicas para bastões e bengalas; punhos de bengalas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083517

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : MACAU TINTO LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº555, Macau Landmark, 12º andar F, Sala 1210B, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

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

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho (Pantone C:10 M:100 Y:80 K:30), Branco.

[210] 編號 N.º : N/083518

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : MACAU TINTO LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº555, Macau Landmark, 12º andar F, Sala 1210B, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade e negócios.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho (Pantone C:10 M:100 Y:80 K:30), Branco.

[210] 編號 N.º : N/083519

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : 美國華達藥業有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界屯門天後路18號南豐工業城第四座12樓1208室 

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料；清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑；洗衣劑；洗衣用粉及皂；洗衣上光、

上藍劑；洗衣浸泡劑；洗衣用光滑劑（上漿）；家庭洗衣用增亮及亮色化學製品；織物柔軟及軟

化劑（洗衣用）；拋光及擦亮製劑；上光蠟；皮革漂白及洗滌製劑；磨刀皮帶用軟膏；地皮防滑

蠟；植物葉子發光劑；研磨用材料；磨擦用砂布及紙；肥皂；香料、香精油、化妝品、髮水；牙膏；

清潔皮膚用品；洗面乳液；洗面皂；洗面膏；沐浴液；非醫用沐浴鹽；沐浴用品；護理皮膚產品；

保濕皮膚產品；爽膚水；防敏感護理皮膚產品（非醫藥用）；個人用除臭劑；防汗劑（化妝品）；

帶香味的水（人體用）；熏料（香料）；香；香木；肌膚護理產品（非醫藥用）；收緊毛孔面霜；去

皺產品（化妝品）；去皮膚角質產品；去痱產品；去斑產品；增白產品；美容用面膜；皮膚防曬用

品（化妝品）；美容及化妝品；日用防紫外光乳液及乳霜；止汗劑；水份凝膠；肌膚保濕乳霜、乳

液及凝膠；卸妝液；泡沫潔面品；保濕乳霜；按摩乳霜；活性水乳液；美白肌膚產品；美肌液；面

部清潔乳液；乾、濕粉底；日霜；晚霜；眼霜、乳液及凝膠；晚間修護凝膠；潤唇膏；遮瑕膏；營

養乳霜；潔面布；卸妝棉；身體按摩用油；身體按摩用霜；健胸產品（化妝品）；豐胸產品（化妝

品）；嬰兒護膚品；眼部護理用品（非醫藥用）；眼膜；抗皺眼霜；假睫毛及睫毛用化妝製劑；暗

瘡護理產品（非醫藥用）；去痘產品；美容化妝品；防衰老皮膚護理品（非藥用）；精華素（化妝

品）；唇膏；卸妝用品；減肥用化妝品；化妝護膚品；化妝用油；頭髮護理用品（非醫藥用）；洗

頭水；洗髮露；洗髮膏；護髮素；護髮焗油；再生髮護理液（非醫藥用）；去頭皮洗髮液；防脫髮

洗髮露；燙髮劑；染髮劑；頭髮造型啫喱、噴霧、摩絲、用泥及膠；雙眼皮、假髮、睫毛用膠及黏

合劑；口腔護理品（非醫藥用）；潔齒劑；洗牙用製劑；假牙拋光及擦光劑；牙用漂白凝膠；口氣

清新劑；手部護理產品（非醫藥用）；潤手膏；指甲保養液；指甲油；洗甲水；洗手劑；抑菌洗手

劑；抑菌護手膜；清毒肥皂；香皂；香波；足部護理用品（非醫藥用）；脫毛製劑；剃鬚膏；剃鬚

皂；剃鬚後護膚品；動物用化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083520

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : 美國華達藥業有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界屯門天後路18號南豐工業城第四座12樓1208室 

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫藥製劑；醫用營養品；人用藥；健神經劑；排汗藥；止痛藥；止血劑；殺菌劑；氣喘茶；治痔劑；

治療燒傷製劑；治頭痛藥品；浸製藥液；減肥用藥劑；減肥藥；煎好的藥；營養補充劑；疫苗；

礦物質食品補充劑；細菌毒藥；維生素製劑；膳食纖維；藥品膠囊；藥油；藥物膠囊；藥物飲料；

藥用助消化劑；藥用化學製劑；藥用根塊植物；藥用膠囊；藥用草藥茶；藥用蘆薈製劑；藥用蜂

王漿；藥用蜂膠；藥用錠劑；藥茶；藥草；藥製糖果；藻酸鹽膳食補充劑；蛋白質膳食補充劑；

蜂王漿膳食補充劑；補藥（藥）；解熱劑；護膚藥劑；輕瀉劑；酪蛋白膳食補充劑；醫用佐藥；醫

用化學製劑；醫用口香糖；醫用橡皮膏；醫用止痛製劑；醫用油；醫用油脂；醫用營養食物；醫用

營養飲料；醫用生物製劑；醫用白朊製劑；醫用白朊食品；醫用糖果；醫用藥物；醫用藥膏；醫用

藥草；醫藥用錠劑；鎮靜劑；鎮靜藥；食慾抑制劑；腸胃中成藥品；內服中成藥品；中藥成藥；中

藥成藥口服液；中藥成藥沖劑；枇杷膏（藥用）；白鳳丸；調經丸；調經藥；銀翹片；解毒片（醫

用）；牛黃解毒片；安宮牛黃丸；消炎鎮痛貼布；醫用冷敷貼布；藥貼；藥貼膠布；藥貼布；治風

濕藥劑；跌打風濕膏（膏藥）；風濕油（藥用）；風濕膠布（藥用）；風濕鎮痛藥；風濕藥；醫用骨

筋藥丸；骨骼用藥；關節炎藥（醫用）；具肌肉關節治痛功效的藥油；骨關節藥；正骨丸；跌打酒

（藥用）；驅風跌打酒（藥用）；外用藥水；外用藥油；外用藥物；外用藥膏；外用中藥止痛噴劑。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083521

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : 美國華達藥業有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界屯門天後路18號南豐工業城第四座12樓1208室 

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；實業經營；實業管理；辦公事務；價格比較服務；公共關係；商業信息；商業專業諮詢；商

業研究；商業評估；商業詢價；商業調查；在計算機檔案中進行數據檢索（替他人）；將信息編

入計算機數據庫；對購買定單進行行政處理；市場分析；市場營銷；市場研究；成本價格分析；

戶外廣告；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；替他人推銷；樣品散發；為消費者提供

商業信息和建議（消費者建議機構）；特許經營的商業管理；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療

用品的零售或批發服務；計算機數據庫信息系統化；計算機文檔管理；貨物展出；進出口代理；

醫用藥品的批發及零售；藥物及藥品銷售代理服務；化妝品的批發及零售；清潔用品的批發及

零售。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083522

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodogawa-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Batatas fritas em rodelas; batatas fritas de pacote; flocos de batatas; aperitivos à base de 

batatas; aperitivos contendo batatas na classe 29.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083523

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodogawa-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Batatas fritas em rodelas; batatas fritas de pacote; flocos de batatas; aperitivos à base de 

batatas; aperitivos contendo batatas; alimentos pré-cozinhados nesta classe empacotados 

em embalagens esterilizáveis; bases para sopas; sopas instantâneas; sopas empacotadas em 

embalagens esterilizáveis; caril empacotado em embalagens esterilizáveis; alimentos pré-

-cozinhados na classe 29.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083524

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : 林楓

   Lam Fong

 地址 Endereço : 澳門勞動節馬路御景灣第五座12樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品，洗髮劑，香精油，唇彩，香水。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色。 

[210] 編號 N.º : N/083525

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : 林楓

   Lam Fong

 地址 Endereço : 澳門勞動節馬路御景灣第五座12樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品，洗髮劑，香精油，唇彩，香水。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色。 

[210] 編號 N.º : N/083526

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大厦第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No.9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL. HK
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 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 衛生用品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083527

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大厦第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No.9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL. HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明、加熱、蒸汽發生、烹飪、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生用裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083528

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大厦第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No.9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL. HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 報紙；期刊；紙；複寫紙；衛生紙；卡紙板製品；印刷品；印刷出版物；圖畫；包裝用紙袋或塑料

袋（信封；小袋）；辦公室用打孔器；文具；墨汁；印章（印）；鋼筆；傢俱除外的辦公必需品；繪

畫材料；紙製和纖維製嬰兒尿褲（一次性）；教學材料（儀器除外）；建築模型。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083529

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27
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[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大厦第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No.9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL. HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱；鏡子；相框；不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠

母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑膠製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083530

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大厦第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No.9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL. HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 貨物展出；樣品散發；廣告；廣告宣傳；商業管理輔助；商業管理和組織諮詢；商業研究；商業

管理顧問；特許經營的商業管理；進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品

或服務）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083531

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大厦第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No.9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL. HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 搬運；卸貨；貨物遞送；貨運；運送傢俱；運輸；運送乘客；貨物發運；廢物的運輸和貯藏；運輸

資訊；運輸預訂；交通資訊；物流運輸；汽車運輸；貨物貯存；貯藏；倉庫貯存。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083532

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大厦第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No.9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL. HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 紙張加工；書籍裝訂；紙張處理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083533

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : Sunriseclick.com Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 9 Kaki Bukit Crescent, Kaki Bukit Techpark 1, Singapore 416240

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malas de mão, malas de viagem, sacos de viagem, sacos de praia, mochilas, sacos para atle-

tismo, maletas, pastas para documentos, artigos de selaria, bandoleiras, bandoleiras em 

couro, porta-cartões (porta-notas), estojos em couro ou cartão-couro, pegas para malas de 

viagem, porta-chaves (artigos de couro), estojos para artigos de toilette (não preenchidos), 

chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; tudo incluído na classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083534

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : Sunriseclick.com Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 9 Kaki Bukit Crescent, Kaki Bukit Techpark 1, Singapore 416240

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Sapatos; sapatos para desporto; sandálias; chinelos; botas; cobre-pés, não aquecidos electri-

camente; encaixes de calcanhar para calçado (excepto ortopédico); solas interiores (excepto 

ortopédicas); dispositivos anti-derrapantes para calçado; palmilhas para calçado para fins 

predominantemente não-ortopédicos; «sock liners» (solas interiores, que não sejam para 

uso ortopédico); gáspeas para sapatos; peúgas; solas para calçado; palas ou tiras de puxar 

para sapatos e botas (peças de calçado); viras para botas e sapatos; revestimentos ajustados 

a botas e sapatos para proteger os sapatos ou as botas da água ou de outros danos (peças de 
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calçado); vestuário exterior; vestuário exterior para desporto; pólos; blusas; jaquetas (ves-

tuário); camisolões (vestuário); coletes; fatos de treino; calças; cuecas; calças de desporto; 

gravatas; peúgas; meias; perneiras [abafos para as pernas], perneiras [calças]; roupa inte-

rior; chapéus; bonés; palas [chapelaria]; vestuário para desporto; calções de banho; saias; 

cintos (vestuário); lenços de cabeça e pescoço; xales; calças de ganga; T-shirts; calções; 

maillots; camisas; sobretudos; gabardinas; camisolas; tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083535

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : Sunriseclick.com Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 9 Kaki Bukit Crescent, Kaki Bukit Techpark 1, Singapore 416240

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Raquetes de badminton, raquetes de ténis, tacos de golfe, sacos de golfe, volantes [artigos 

de desporto], cordas para raquetes, bolas de voleibol, de basquetebol, de futebol, de ande-

bol, de netball, de pólo aquático, patins, aparelhos para culturismo, aparelhos para treino 

muscular, bicicletas de exercício (fixas), protecções para as pernas, protecções para os om-

bros, protecções para a barriga, protecções para os pés, caneleiras, joelheiras, protecções 

para os tornozelos, faixas para os pulsos (artigos de desporto), faixas para as palmas das 

mãos (artigos de desporto), faixas para os dedos (artigos de desporto), faixas para os coto-

velos (artigos de desporto), faixas para as coxas (artigos de desporto), «stocking band» (ar-

tigos de desporto), faixas para a cabeça (artigos de desporto), bonés (artigos de desporto), 

sacos para raquetes,  sacos de desporto e sacos com cordões (adaptados para o transporte 

de equipamentos desportivos e de raquetes), brinquedos, bonecas, jogos, jogos de tabuleiro, 

jogos electrónicos portáteis [automáticos] [excepto os adaptados para uso com receptores 

de televisão]; redes para desporto; cartas de jogar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083536

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : Sunriseclick.com Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 9 Kaki Bukit Crescent, Kaki Bukit Techpark 1, Singapore 416240

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho online.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083537

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; vestuário, nomeadamente, fatos, calções de banho, fatos 

de banho, roupões de banho, biquínis, cintos de couro (vestuário), vestuário para crianças, 

roupas de ballet, batas, fatos de calça e casaco, calças, gangas (vestuário), calças de ganga, 

lenços, ligas, luvas, jaquetas, calções, saias, vestuário de desporto, roupas interiores, vesti-

dos, cardigãs, camisas de manga curta, camisas de mulher, camisolões com capuz, vestuá-

rio de maternidade, roupa de dormir, fatos-macaco, lenços de bolso, camisolas de gola alta, 

pulôveres, vestuário impermeável, lenços de cabeça e pescoço, camisas, gravatas, roupa de 

praia, blusas de alças, collants, meias, camisolas, t-shirts, fatos de máscaras, coletes, túni-

cas, vestuário interior, mitenes; vestuário exterior, nomeadamente, casacos; calçado, nomea-

damente, sapatos, botas, botins, sandálias, chinelos, sapatos de corrida, sapatilhas de balé; 

chapelaria, nomeadamente, chapéus, bonés, toucas, viseiras, bandanas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083538

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : H&M Hennes & Mauritz AB

 地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade, marketing e promocionais; serviços de análise, pesquisa e infor-

mação de negócios; serviços de transacções comerciais e de informações aos consumidores; 

gestão de negócios; serviços de venda a retalho com respeito a candeeiros, lâmpadas, velas, 

calhas, ganchos para cortinados, persianas, preparações para branquear e outras substân-

cias para uso em lavandaria, preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar, sa-

bões, perfumes, óleos etéreos, cosméticos, produtos para tratamento do cabelo, pós dentí-

fricos, pasta de dentes, dentífricos, óleos essenciais para aromaterapia, produtos de higie-

ne, produtos para depois de barbear, máscaras para o rosto, cremes para o rosto, desodori-

zantes anti-transpirantes, produtos para a lavagem do rosto [cosméticos], cremes anti-en-

velhecimento, óleos para bebés, geles de banho, sais de banho, preparações para o banho, 

nomeadamente, aditivos para o banho, grãos para o banho, óleos para o banho, sabões an-
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tibacterianos, bálsamos para o cabelo, preparações para descolorar o cabelo, bolas de algo-

dão para uso cosmético, cotonetes para uso cosmético, preparações para a remoção do ver-

niz, perfumes, sabão para o duche, lápis para as sobrancelhas, tintas para o cabelo, adesivos 

para fixar unhas postiças, adesivos para fixar pestanas postiças, unhas postiças, toalhetes 

cosméticos pré-humedecidos, geles para pentear o cabelo, ceras para pentear o cabelo, cre-

mes para as mãos, preparações para depilação e para barbear, loções para pentear o cabe-

lo, cremes para o cabelo, champôs, preparações para a ondulação do cabelo, preparações 

para os cuidados da pele, colutórios, não para uso medicinal, vaporizadores orais não para 

uso medicinal, produtos de maquilhagem, cremes para a redução da celulite, cremes para o 

corpo [cosméticos], produtos esfoliantes para o corpo, manteigas para o corpo, pomadas 

para os lábios, bálsamos para os lábios não de uso medicinal, brilhos para os lábios, delinea-

dores para os lábios, batons, adesivos para fixação de cabelo postiço, pestanas postiças, rí-

mel, mousses [artigos de toilette] para pentear o cabelo, vernizes de unhas, sombras para os 

olhos, vaporizadores perfumados para o corpo, preparações para a higiene oral, nomeada-

mente, pasta de dentes, escovas de dentes, gel dental, fio dental, preparações para a limpe-

za e para os cuidados de beleza do corpo, nomeadamente, sabões para os cuidados do cor-

po, produtos de limpeza do corpo, geles para o corpo, brilhos para o corpo, loções para o 

corpo, hidratantes de vaporizar (brumas) para o corpo, produtos hidratantes para o corpo, 

pós para o corpo, esfoliantes para o corpo, produtos de lavagem para o corpo, produtos 

para limpeza e polimento do couro e do calçado, preparações e produtos de tratamento 

para os cuidados do cabelo, pó de talco, rouges, ceras de alfaiates e sapateiros, batons com 

ecrã total [cosméticos], preparações de protecção solar, bases de maquilhagem, sabões, no-

meadamente, sabão em barra, sabão para o banho, sabão desodorizante, sabão para as 

mãos, sabão para barbear, sabão e geles para a pele, nomeadamente, geles de banho, geles 

para o duche, geles para a hidratação da pele, estojos para o transporte de computadores, 

publicações electrónicas, descarregáveis, aplicações para telemóveis descarregáveis, estojos 

adaptados para telemóveis, armações de óculos, correntes para pince-nez, cordões para 

pince-nez, auriculares, óculos de protecção para esqui, óculos de protecção para natação, 

estojos para óculos de sol, óculos de sol, óculos [óptica], estojos para óculos, metais precio-

sos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, artigos de joalharia, pedras 

preciosas, relógios, instrumentos cronométricos, gemas, pérolas e metais preciosos, e res-

pectivas imitações, berloques [joalharia] de metais comuns, bijutaria, alfinetes ornamen-

tais, diademas, anéis [joalharia], pulseiras para os tornozelos, colares, pendentes, correntes 

[joalharia], alfinetes de gravata, relógios de mesa e de parede e relógios, botões de punho, 

porta-chaves [bugigangas ou berloques], brincos, jóias, caixas para jóias e caixas para reló-

gios, materiais de embalagem de cartão, cartazes, toalhas de rosto de papel, livros, centros 

de mesa decorativos em papel, guardanapos de papel, materiais e utensílios para decoração 

e arte, artigos de papelaria para festas, figuras de papel, produtos de papel descartáveis, re-

presentações gráficas em papel, obras de arte e figuras de papel e cartão, e modelos de ar-

quitectura , gráficos, caixas de cartão, lenços de papel, catálogos de vendas por correspon-

dência, sacos de papel e de plástico para embalagem, papel, cartão e plástico para acondi-

cionamento e armazenamento, canetas [material de escritório], periódicos, publicações im-

pressas, nomeadamente, livros, revistas, brochuras, boletins informativos, couro e imita-

ções de couro, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, bengalas, bagagem, sacos, carteiras, 

bolsas de noite, sacos de trabalho, sacos de ombro, sacos de lona, malas de viagem, estojos 

para artigos de higiene pessoal, malas de mão, sacos de transporte, porta-animais e gaiolas 

para o transporte de animais, carteiras para cartões, bolsas para cosméticos, sacos de esta-

feta, cordões de couro, pochetes, pastas para documentos, mochilas, sacos de atletismo, 

móveis, espelhos (vidro espelhado), molduras, produtos de madeira, cortiça, cana, junco, 

vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma do mar ou de 
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plástico, móveis, nomeadamente, armários, bancos, camas, camas com grades, berços, me-

sas, cadeiras, sofás, cabides para vestuário, ganchos para vestuário, puxadores para móveis, 

travesseiros, colchões, utensílios e recipientes de uso doméstico ou de de cozinha, pentes, 

escovas (com excepção dos pincéis), materiais para o fabrico de escovas, material de limpe-

za, palha-de-aço, vidro em bruto ou semitrabalhado (excepto vidro para a construção), vi-

draria, porcelana e faiança, utensílios de cozinha e recipientes para alimentos e bebidas, 

pentes para o cabelo e esponjas abrasivas de multiuso, escovas para o cabelo e escovas de 

dentes, artigos de limpeza, nomeadamente, palha-de-aço, serviços de jantar, louça de mesa, 

estátuas, estatuetas, placas e obras de arte, feitas de porcelana, terracota ou vidro, estojos 

de toilette, escovas para lavar louça, panos para louça, bandejas, escovas de dentes, artigos 

de jardinagem, nomeadamente, forquilhas para jardinagem, luvas de jardinagem; cestos 

para lavandaria; castiçais; distribuidores de sabão líquido; corta-massas (formas para boli-

nhos), têxteis e produtos têxteis, roupa de cama, roupa de mesa de matérias têxteis, cober-

tores, lençóis, fronhas, capas para edredons, colchas, mantas, saias de cama, cobertores de 

cama, marca-pratos, toalhas de mesa, oleados para uso como toalhas de mesa, toalhas de 

centro de mesa, guardanapos de mesa de matérias têxteis, roupa de casa, toalhas de banho 

e toalhas de mão, toalhas de chá, cortinados para chuveiros, cortinados, capas de plástico 

para móveis, capas em matérias têxteis para móveis, capas para almofadas, cobertores  teci-

dos, colchas cheias de materiais de enchimento, vestuário, calçado, chapelaria, vestuário, 

nomeadamente, fatos, calções de banho, fatos de banho, roupões de banho, biquínis, cintos 

de couro (vestuário), vestuário para crianças, roupas de ballet, batas, fatos de calça e casa-

co, calças, gangas (vestuário), calças de ganga, lenços, ligas, luvas, jaquetas, calções, saias, 

vestuário de desporto, roupas interiores, vestidos, cardigãs, camisas de manga curta, cami-

sas de mulher, camisolões com capuz, vestuário de maternidade, roupa de dormir, fatos-

-macaco, lenços de bolso, camisolas de gola alta, pulôveres, vestuário impermeável, lenços 

de cabeça e pescoço, camisas, gravatas, roupa de praia, blusas de alças, collants, meias, ca-

misolas, t-shirts, fatos de máscaras, coletes, túnicas, vestuário interior, mitenes, vestuário 

exterior, nomeadamente, casacos, calçado, nomeadamente, sapatos, botas, botins, sandá-

lias, chinelos, sapatos de corrida, sapatilhas de balé, chapelaria, nomeadamente, chapéus, 

bonés, toucas, viseiras, bandanas, rendas e bordados, fitas e laços, botões, colchetes e 

ilhós, alfinetes de cabelo, agulhas de costura, agulhas de croché para bordar, agulhas de 

tricô, flores artificiais, faixas para o cabelo, extensões de cabelo, travessões para o cabelo 

[ganchos para o cabelo], redes para o cabelo, rolos para o cabelo, travessas para o cabelo 

[travessões]; serviços de marketing, nomeadamente, análise de marketing e pesquisa de 

marketing; marketing promocional, promoção da venda de produtos e serviços através de 

concursos promocionais e da distribuição de material impresso relacionado com isso; pu-

blicidade de beneficência, nomeadamente, serviços de angariação de recursos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083539

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : Folli-Follie Commercial Manufacturing and Technical Société Anonyme

 地址 Endereço : 23rd km. Athens - Lamia Highway, Agios Stefanos of Attica, GR-14565, Greece

 國籍 Nacionalidade : 希臘 Grega 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : Serviços de gestão de negócios em relação a lojas de comércio retalhista, promoção de ven-

das para terceiros; apresentação de produtos em meios de comunicação, incluindo on-line 

via meios electrónicos, internet e a rede informática global, catálogos de produtos de venda 

por correspondência; tudo para fins de venda a retalho; serviços aquisição para clientes 

[compra de bens e serviços para clientes]; todos os serviços supracitados em relação a cos-

méticos, batons, sabões, produtos de perfumaria, óleos essenciais, loções para os cabelos, 

produtos para os cuidados da pele, produtos para os cuidados do corpo, produtos para os 

cuidados do cabelo, joalharia, relógios e relógios de mesa e de parede, metais preciosos e 

suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, pedras preciosas, relojoaria e ins-

trumentos cronométricos, porta-chaves [bugigangas ou berloques], canetas, lápis, molduras 

para fotografias, artigos de escritório, estojos e porta-passaportes/porta-livros de cheques/por-

ta-cartões de visita, artigos de papelaria, produtos de papel, papel, cartão e produtos nestas 

matérias, produtos de impressão, material de encadernação, fotografias, adesivos para 

papelaria ou uso doméstico, materiais para artistas, pincéis, máquinas de escrever, material 

de instrução ou de ensino (excepto aparelhos), matérias plásticas para embalagem, caracte-

res de impressão, clichés, pisa-papéis, corta-papéis, couro e imitações de couro e produtos 

nestas matérias, sacos, carteiras, porta-moedas, peles de animais, peles, baús e sacos de 

viagem, chapéus-de-sol, chapéus-de-chuva, bengalas, chicotes, arreios, selaria, calçado, 

vestuário, chapelaria, óculos e óculos de sol, acessórios para óculos e óculos de sol, apare-

lhos electrónicos (tais como telemóveis, leitores MP3, leitores de DVD, notebooks, laptops, 

auriculares, auscultadores, alto-falantes), produtos para depois de barbear, armações para 

óculos, isqueiros, anéis, brincos, colares, pulseiras, ornamentos, malas de mão, porta-car-

tões de crédito, porta-chaves, pastas para documentos, bagagem, artigos para fumadores; 

informação de negócios; consultadoria profissional de negócios; informações comerciais e 

aconselhamento para consumidores (lojas de aconselhamento aos consumidores).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083540

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : ITOCHU SHOJI KABUSHIKI KAISHA (ITOCHU Corporation)

 地址 Endereço : 1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Toalhas em matérias têxteis; toalhas de rosto em matérias têxteis; lenços de bolso em ma-

térias têxteis; tecidos; panos; roupa de banho; roupa de cama; roupa de mesa; capas para 

móveis; capas para assentos de sanitas; capas para almofadas; cortinas em matérias têxteis 

ou plástico; tecidos para têxteis; toalhas de banho; toalhas de praia; toalhas de algodão; 

toalhas de cozinha; cobertores em tecidos turcos; cobertas de cama e de mesa; toalhas de 

rosto; tudo incluído na classe 24.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083541

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

 地址 Endereço : 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Materiais impressos, nomeadamente panfletos, brochuras, boletins informativos e publi-

cações relacionados com iniciativas destinadas a promover a cidadania, programas de res-

ponsabilidade corporativa, temas de saúde relacionados com tratamentos vasculares, visão, 

nutrição, diabetes, diagnóstico, produtos farmacêuticos, médicos e nutricionais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083542

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

 地址 Endereço : 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Promover a consciencialização do público e o apoio no domínio da saúde.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083543

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

 地址 Endereço : 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Provisão de serviços de informação relacionados com saúde, nomeadamente provisão de 

informações para os prestadores de cuidados de saúde, consumidores e pacientes sobre tó-

picos de nutrição, tratamentos vasculares, visão, diabetes e diagnósticos; provisão de sítios 

na rede e de  meios de comunicação sociais relacionados com a saúde e bem-estar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083544

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

 地址 Endereço : 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Promover a cidadania e programas de responsabilidade corporativa que promovam a ino-

vação, ciência, acesso a cuidados de saúde, envolvimento comunitário, salvaguarda do meio 

ambiente, bem-estar e saúde.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083545

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer Entertainment Inc.)

 地址 Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de jogos de computador e vídeo descarregáveis ou instaláveis para máquinas de 

jogos de vídeo para casa; dados de imagens adicionais descarregáveis ou instaláveis para 

máquinas de jogos de vídeo para casa; telemóveis; fitas para telemóveis; receptores descodi-

ficados integrados (set-up box); câmaras digitais; câmaras de vídeo; auscultadores; microfo-

nes; auriculares; leitores de discos de vídeo; gravadores de vídeo; leitores de discos ópticos; 

leitores de discos compactos; receptores de televisão; modems; webcams; software descar-

regável de jogos de computador; software descarregável de jogos de vídeo; software infor-

mático para editar e compor imagens digitais fixas e vídeos; software informático para pro-

cessar imagens e vídeos; terminais informáticos móveis; teclados para terminais de com-

putador portáteis; ratos para terminais de computador portáteis; cartões de memória para 

terminais de computador portáteis; joysticks para computadores; programas de jogos para 

máquinas de jogos de vídeo para casa; programas de jogos para jogos portáteis com ecrã de 

cristal líquido; discos compactos áudio pré-gravados; timbres de sons descarregáveis para 

telemóveis; arquivos de imagens descarregáveis; efeitos para instrumentos musicais eléctri-

cos ou electrónicos; imagens descarregáveis de personagens de jogos apresentando jogos de 

vídeo e jogos de computador; arquivos de imagens descarregáveis contendo obras de arte, 

textos, áudio, vídeo, jogos e endereços electrónicos relacionados com actividades desporti-

vas e culturais; discos de vídeo, vídeo cassettes, CD-ROMs, DVD-ROMs e discos ópticos 

pré-gravados apresentando entretenimento na forma de aventura de acção, drama, comé-

dia, romance, ficção científica, terror e mistério; publicações electrónicas descarregáveis na 

forma de livros, manuais, revistas, jornais nas áreas de jogos de vídeo, software para jogos, 

música e filme de vídeo na Classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083546

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer Entertainment Inc.)
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 地址 Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de vídeo de arcadas operadas por moedas; máquinas de jogos de vídeo 

de arcada; máquinas e aparelhos de diversão para uso em parques de diversões; figurinhas 

de acção; cartões para jogos de cartões de colecção; brinquedos de acção electrónicos; 

máquinas de jogos de vídeo para casa; controladores de jogo para máquinas de jogos de 

vídeo para casa; estojos protectores especialmente adaptados para jogos de vídeo portáteis; 

película fina para proteger ecrãs de jogos portáteis com ecrã de cristal líquido; jogos portá-

teis com ecrã de cristal líquido; suportes exclusivamente para uso com jogos portáteis com 

ecrãs de cristais líquidos; bonecas; cartões de jogos; jogos de cartas; jogos de cartões de 

colecção; aparelhos de artes mágicas; equipamento de bilhar; expansores de peito; marca-

dores para bolas de golfe; tees de golfe; raquetes para ténis ou badmington; patins de rodas; 

bicicletas fixas para exercício e rolamentos para as mesmas; luvas de basebol; arcos para 

arqueiros; varas de pesca; linha de pesca na Classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083547

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer Entertainment Inc.)

 地址 Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços on-line de exames educacionais; análise de resultados e dados de testes educacio-

nais de matemática para terceiros; fornecimento de informações sobre a educação on-line; 

preparação de seminários; organização de seminários; fornecimento on-line de publicações 

electrónicas no sector da música, não descarregáveis; fornecimento on-line de publicações 

electrónicas na área de jogo, não descarregáveis; fornecimento on-line de publicações elec-

trónicas na forma de enciclopédia, não descarregáveis; serviços de bibliotecas de referência 

para livros e revistas não descarregáveis através de uma rede informática; serviços de bi-

bliotecas de referência para literatura e registos documentários; aluguer de livros; forne-

cimento on-line de publicações electrónicas, não descarregáveis; fornecimento de imagens 

estáticas, imagens animadas, imagens fixas com sons, animações áudio e imagens de vídeo 

não descarregáveis através de redes de comunicação por meio de telemóveis; exibição de 

filmes, produção de filmes, ou distribuição de filmes; fornecimento de informação sobre 

exibição de filmes, produção de filmes, ou distribuição de filmes; serviços de entretenimen-

to, nomeadamente, fornecimento não descarregável de imagens, fotografias, som e música 

na Internet ou redes informáticas ou através duma rede de telecomunicações; organização 

de competições de jogos de computador on-line; serviços de entretenimento, nomeada-

mente, fornecimento on-line de jogos interactivos, jogos de computador, jogos de vídeo e 

electrónicos não descarregáveis; serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento 

on-line de jogos de computador interactivos e jogos de vídeo e electrónicos não descarregá-
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veis que estão em execução no servidor com base na procura dos consumidores de Internet; 

serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento on-line de jogos de computador 

e jogos de vídeo não descarregáveis que podem ser acessados por usuários de rede através 

de telemóveis e computadores; serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento 

on-line de jogos electrónicos; serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento 

on-line de questionários; aluguer de programas de jogos electrónicos com ecrã de cristal 

líquido; aluguer de programas de jogos pré-gravados; aluguer de brinquedos; aluguer de 

máquinas e aparelhos de diversão; aluguer de máquinas e aparelhos de jogo na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083548

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer Entertainment Inc.)

 地址 Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de jogos de computador e vídeo descarregáveis ou instaláveis para máquinas de 

jogos de vídeo para casa; dados de imagens adicionais descarregáveis ou instaláveis para 

máquinas de jogos de vídeo para casa; telemóveis; fitas para telemóveis; receptores descodi-

ficados integrados (set-up box); câmaras digitais; câmaras de vídeo; auscultadores; microfo-

nes; auriculares; leitores de discos de vídeo; gravadores de vídeo; leitores de discos ópticos; 

leitores de discos compactos; receptores de televisão; modems; webcams; software descar-

regável de jogos de computador; software descarregável de jogos de vídeo; software infor-

mático para editar e compor imagens digitais fixas e vídeos; software informático para pro-

cessar imagens e vídeos; terminais informáticos móveis; teclados para terminais de com-

putador portáteis; ratos para terminais de computador portáteis; cartões de memória para 

terminais de computador portáteis; joysticks para computadores; programas de jogos para 

máquinas de jogos de vídeo para casa; programas de jogos para jogos portáteis com ecrã de 

cristal líquido; discos compactos áudio pré-gravados; timbres de sons descarregáveis para 

telemóveis; arquivos de imagens descarregáveis; efeitos para instrumentos musicais eléctri-

cos ou electrónicos; imagens descarregáveis de personagens de jogos apresentando jogos de 

vídeo e jogos de computador; arquivos de imagens descarregáveis contendo obras de arte, 

textos, áudio, vídeo, jogos e endereços electrónicos relacionados com actividades desporti-

vas e culturais; discos de vídeo, vídeo cassettes, CD-ROMs, DVD-ROMs e discos ópticos 

pré-gravados apresentando entretenimento na forma de aventura de acção, drama, comé-

dia, romance, ficção científica, terror e mistério; publicações electrónicas descarregáveis na 

forma de livros, manuais, revistas, jornais nas áreas de jogos de vídeo, software para jogos, 

música e filme de vídeo na Classe 9.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083549

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer Entertainment Inc.)

 地址 Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de vídeo de arcadas operadas por moedas; máquinas de jogos de vídeo 

de arcada; máquinas e aparelhos de diversão para uso em parques de diversões; figurinhas 

de acção; cartões para jogos de cartões de colecção; brinquedos de acção electrónicos; 

máquinas de jogos de vídeo para casa; controladores de jogo para máquinas de jogos de 

vídeo para casa; estojos protectores especialmente adaptados para jogos de vídeo portáteis; 

película fina para proteger ecrãs de jogos portáteis com ecrã de cristal líquido; jogos portá-

teis com ecrã de cristal líquido; suportes exclusivamente para uso com jogos portáteis com 

ecrãs de cristais líquidos; bonecas; cartões de jogos; jogos de cartas; jogos de cartões de 

colecção; aparelhos de artes mágicas; equipamento de bilhar; expansores de peito; marca-

dores para bolas de golfe; tees de golfe; raquetes para ténis ou badmington; patins de rodas; 

bicicletas fixas para exercício e rolamentos para as mesmas; luvas de basebol; arcos para 

arqueiros; varas de pesca; linha de pesca na Classe 28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083550

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer Entertainment Inc.)

 地址 Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços on-line de exames educacionais; análise de resultados e dados de testes educacio-

nais de matemática para terceiros; fornecimento de informações sobre a educação on-line; 

preparação de seminários; organização de seminários; fornecimento on-line de publicações 

electrónicas no sector da música, não descarregáveis; fornecimento on-line de publicações 

electrónicas na área de jogo, não descarregáveis; fornecimento on-line de publicações elec-

trónicas na forma de enciclopédia, não descarregáveis; serviços de bibliotecas de referência 

para livros e revistas não descarregáveis através de uma rede informática; serviços de bi-

bliotecas de referência para literatura e registos documentários; aluguer de livros; forne-

cimento on-line de publicações electrónicas, não descarregáveis; fornecimento de imagens 

estáticas, imagens animadas, imagens fixas com sons, animações áudio e imagens de vídeo 

não descarregáveis através de redes de comunicação por meio de telemóveis; exibição de 

filmes, produção de filmes, ou distribuição de filmes; fornecimento de informação sobre 

exibição de filmes, produção de filmes, ou distribuição de filmes; serviços de entretenimen-

to, nomeadamente, fornecimento não descarregável de imagens, fotografias, som e música 

na Internet ou redes informáticas ou através duma rede de telecomunicações; organização 

de competições de jogos de computador on-line; serviços de entretenimento, nomeada-

mente, fornecimento on-line de jogos interactivos, jogos de computador, jogos de vídeo e 

electrónicos não descarregáveis; serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento 
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on-line de jogos de computador interactivos e jogos de vídeo e electrónicos não descarregá-

veis que estão em execução no servidor com base na procura dos consumidores de Internet; 

serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento on-line de jogos de computador 

e jogos de vídeo não descarregáveis que podem ser acessados por usuários de rede através 

de telemóveis e computadores; serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento 

on-line de jogos electrónicos; serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento 

on-line de questionários; aluguer de programas de jogos electrónicos com ecrã de cristal 

líquido; aluguer de programas de jogos pré-gravados; aluguer de brinquedos; aluguer de 

máquinas e aparelhos de diversão; aluguer de máquinas e aparelhos de jogo na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083551

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : 萬桐葯業有限公司

   PRODUTO FARMACÉUTICAL MAN TONG LDA. / MAN TONG PHARMACEUTI-

CAL LTD.

 地址 Endereço : 澳門筷子基和樂圍19號宏佳工業大廈9樓B,D座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用膠囊；藥油；醫用膠布；中藥成藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083552

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : COFACO AÇORES – INDÚSTRIA DE CONSERVAS, S.A.

 地址 Endereço : Rua da Lapinha, Rabo de Peixe, Ribeira Grande (Açores), Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Conservas de peixe.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083556

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, Ok 73134, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐館。（全屬第43類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083557

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, Ok 73134, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐館。（全屬第43類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083558

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, Ok 73134, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 凍酸奶（冰凍甜點）。（全屬第30類產品）  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/083559

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : 橙葉控股有限責任公司

   ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 美國奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市卡拉伯道14201號200室郵遞區號：73134

   14201 Caliber Drive, St.200, Oklahoma City, Ok 73134, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐館。（全屬第43類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083560

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/27

[730] 申請人 Requerente : The Entertainer FZ-LLC

 地址 Endereço : P. O. Box 502202, Dubai, United Arab Emirates

 國籍 Nacionalidade : 阿拉伯聯合酋長國 Emirados Árabes Unidos 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Publicações electrónicas descarregáveis, produtos ópticos, incluindo óculos de sol; apare-

lhos audiovisuais, instrumentos audiovisuais, receptores audiovisuais, aparelhos audiovisuais 

para ensino; fitas de vídeo pré-gravadas, cassetes de vídeo, discos de vídeo, cassetes de 

áudio, gravações de som, discos compactos, filmes cinematográficos; software informático, 

gravado; programas de jogos de computador.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor laranja (Pantone 137C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/083563

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : 特卓集團有限公司

   Quality Mark Group Limited

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島托拉羅德城波特卡里斯卓斯特奈特商室郵政信箱3444號

   Portcullis Trustnet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britâni-

cas

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Medicamentos para uso dentário; produtos farmacêuticos; suplementos nutricionais; de-

sinfectantes para uso higiénico; pensos cirúrgicos; artigos para pensos médicos; abrasivos 

para uso dentário; amálgamas dentárias; cimentos dentários; matérias para impressões 
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dentárias; lacas dentárias; mástiques dentárias; materiais compósitos dentários; cerâmicas 

dentárias; alimentos para bebés e crianças; caixas de primeiros socorros (completas); pro-

dutos para a purificação do ar; pulseiras para uso médico; adesivos para uso médico; discos 

de amamentação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083564

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : ONEBIZ - FRANCHISING E SERVIÇOS, LDA

 地址 Endereço : Praceta D. Nuno Álvares Pereira, n.º 20 – DB 4450-218 Matosinhos, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de higiene e cuidados de beleza para pessoas; salões de beleza; salões de cabelei-

reiros; serviços de solários; massagem; tatuagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083565

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : ONEBIZ - FRANCHISING E SERVIÇOS, LDA

 地址 Endereço : Praceta D. Nuno Álvares Pereira, n.º 20 – DB 4450-218 Matosinhos, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos no domínio do apoio a doentes e serviços de enfermagem.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : A cor verde «Pantone 383C» tal como representada na figura.

[210] 編號 N.º : N/083566

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : ONEBIZ - FRANCHISING E SERVIÇOS, LDA

 地址 Endereço : Praceta D. Nuno Álvares Pereira, n.º 20 – DB 4450-218 Matosinhos, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Promoção de venda (para terceiros); marketing; pesquisa de marketing; contabilidade; or-

ganização e administração de empresas; administração comercial; assessoria em gestão de 

negócios; consultoria profissional em negócios; avaliações de negócios; publicidade; pesqui-

sa em negócios; informações de negócios; consultoria em gestão e organização de negócios; 

organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; organização de feiras para 

fins comerciais ou publicitários; serviços de gestão comercial no âmbito do franchising.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083567

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : 文化村（長者中心）有限公司

   CULTURE HOMES (ELDERLY CENTRE) LTD.

 地址 Endereço : 香港鴨脷洲惠風街20號金利豐大廈地下至2樓

   Ground Floor – 2nd Floor, Kingston Mansion, No. 20 Wai Fung Street, Ap Lei Chau, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Oximetro de pulso para a ponta do dedo; esfigmomanómetros; monitores de batimento 

cardíaco; monitores de pulso; oximetros de pulso; electro manómetros; sensores para oxi-

metros de pulso para medir a quantidade de oxigénio; aparelhos de massagem; sondas para 

fins médicos; monitores para a gordura corporal; aparelhos e instrumentos para uso em 

diagnóstico médico; tudo incluído na classe 10.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083568

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : 文化村（長者中心）有限公司

   CULTURE HOMES (ELDERLY CENTRE) LTD.

 地址 Endereço : 香港鴨脷洲惠風街20號金利豐大廈地下至2樓

   Ground Floor – 2nd Floor, Kingston Mansion, No. 20 Wai Fung Street, Ap Lei Chau, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de armazéns de venda a grosso, lojas de venda a retalho, lojas a retalho de conve-

niência, de distribuição, encomendas por correio e encomendas por telefone relacionados 

com oximetro de pulso para a ponta do dedo, esfigmomanómetros, monitores de batimento 

cardíaco, monitores de pulso, oximetros de pulso, electro manómetros, sensores para oxi-
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metros de pulsação para medir a quantidade de oxigénio, aparelhos de massagem, sondas 

para fins médicos, monitores para a gordura corporal, aparelhos e instrumentos para uso 

em diagnóstico médico; serviços de vendas a retalho on-line para os produtos acima men-

cionados; promoção de vendas para terceiros; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083569

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/03

[730] 申請人 Requerente : 新世界針織廠有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路149號激成工業大廈第1期12樓E-F座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083571

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : 羅曉佳

   LAW HIU KAI

 地址 Endereço : Flat 2209, Wu Chung House, 213 Queen Road East, Wan Chai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 礦物質食品補充劑，營養補充劑，小麥胚芽膳食補充劑，酵母膳食補充劑，葡萄糖膳食補充

劑，酪蛋白膳食補充劑，蛋白質膳食補充劑，嬰兒含乳麵粉，嬰兒食品，嬰兒奶粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083572

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : 羅曉佳

   LAW HIU KAI

 地址 Endereço : Flat 2209, Wu Chung House, 213 Queen Road East, Wan Chai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶酪，牛奶，小牛皺胃中的凝乳（製乾酪用），酸奶，牛奶飲料（以牛奶為主的），乳清，牛奶製

品，奶昔，白朊牛奶，蛋白質牛奶，可可牛奶（以奶為主），奶粉。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083573

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : Petuelring 130, 80809 Munich, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Energia eléctrica.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/083574

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : Petuelring 130, 80809 Munich, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de negócios; administração de negócios, organização de contractos para forneci-

mento de energia eléctrica.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul, preta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/083575

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083578

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações contra a electricidade estática para uso doméstico; preparações desengordu-

rantes para uso doméstico; preparações para remoção de ferrugem; benzina para remoção 

de nódoas; amaciadores de tecidos para uso em lavandaria; lixívia para uso em lavandaria; 

adesivos para fixação de cabelo falso; goma de amido para uso em lavandaria; gelatina de 

algas para uso em lavandaria [Funori]; adesivos para fixação de pestanas postiças; produ-

tos para refrescar o hálito; desodorizantes para animais; preparações para remover tinta; 

cremes para calçado; graxas para calçado [pomadas para calçado]; preparações para polir; 

sabões e detergentes; dentífricos; produtos cosméticos e de higiene pessoal; perfumes, 

matérias aromáticas; incensos e fragrâncias; potpourris [fragrâncias]; preparações para 

perfumar o ambiente; saquetas para perfumar; papel abrasivo [lixa]; panos abrasivos; lixa; 

pedra-pomes artificial; papel de polimento; panos de polimento; unhas postiças; pestanas 

postiças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083579

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos; papel reagente para uso medicinal; 

preparações para banhos; desodorizantes para uso doméstico; incensos repelentes de mos-

quitos; papel oleado para uso medicinal; máscaras higiénicas; «wafers» para acondiciona-

mento de doses de medicamentos; gaze para pensos; cápsulas vazias para medicamentos; 

palas oculares para uso medicinal; ligaduras para os ouvidos; pensos para a menstruação; 

tampões para a menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; algodão hidrófilo; pen-

sos adesivos; ligaduras para pensos; pensos líquidos; discos de amamentação; fraldas; capas 

para fraldas; suplementos dietéticos para humanos; bebidas dietéticas adaptadas para uso 

medicinal; alimentos dietéticos adaptados para uso medicinal; bebidas para bebés; alimen-

tos para bebés; suplementos dietéticos para animais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083580

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Tampões para os ouvidos para natação; tampões para os ouvidos para mergulhadores; alar-

mes contra incêndios; alarmes contra fugas de gás; alarmes anti-roubo; alarmes pessoais; 

viseiras anti-reflexo; palas anti-encandeantes; máquinas e aparelhos fotográficos; máquinas 

e aparelhos cinematográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas e instrumentos de 

medida ou de ensaio; máquinas e aparelhos de distribuição ou de controlo de energia; con-

versores rotativos; modificadores de fase; baterias e células; contadores e verificadores eléc-

tricos ou magnéticos; fios e cabos eléctricos; máquinas e aparelhos de telecomunicações; 

máquinas, aparelhos electrónicos e respectivas peças; máscaras contra o pó; máscaras de 

gás; máscaras para soldar; luvas de protecção contra acidentes; óculos [lunetas e óculos de 

protecção]; programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo de uso doméstico; circui-

tos electrónicos e CD-ROMs gravados com programas para jogos portáteis com ecrãs de 

cristais líquidos; capacetes de protecção para desporto; metrónomos; circuitos electrónicos 

e CD-ROMs gravados com programas de execução automática de instrumentos musicais 

electrónicos; discos acústicos; ficheiros de música descarregáveis; ficheiros de imagens 

descarregáveis;  discos de vídeo e fitas de vídeo gravadas; filmes cinematográficos impres-

sionados; filmes de diapositivos impressionados; molduras para diapositivos; publicações 

electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083581

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas semitrabalhadas e suas imitações; porta-chaves [bugigangas ou berlo-

ques]; estojos para joalharia; troféus (taças de prémios); escudos comemorativos; ornamen-

tos pessoais; ornamentos para calçado em metais preciosos; relógios de mesa e de parede e 

relógios.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083582

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Cola e outros adesivos para papelaria ou uso doméstico; lacre; pincéis para decoradores; re-

cipientes de papel, para embalagem; sacos e bolsas de papel; sacos [bolsas] de plástico, para 

embalagem; película plástica para embrulho de alimentos para uso doméstico; sacos de 

lixo de papel [para uso doméstico]; sacos de lixo de plástico [para uso doméstico]; padrões 

de papel; giz de alfaiate; estandartes de papel; bandeiras de papel; toalhas de mão higiéni-

cas em papel; toalhas de papel; guardanapos de papel; toalhas de mão de papel; lenços de 

papel; etiquetas de bagagem; papel e cartão; artigos de papelaria; produtos de impressão; 

pinturas e trabalhos caligráficos; fotografias; porta-fotografias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083583

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Armações para malas de mão; armações para porta-moedas; ferraduras; vestuário para 

animais domésticos; sacos; bolsas; estojos de toilette [não equipados]; chapéus-de-chuva e 

respectivas peças; bengalas; bastões; peças de metal para bastões e bengalas; punhos para 

bastões e bengalas; tiras de couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083584

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Válvulas de plástico [não incluindo elementos de máquinas]; acessórios de cortinados; 

dispositivos de fixação em matérias plásticas sucedâneas do metal; pregos, cunhas, porcas, 

parafusos, tachas, pernos, rebites e rodízios [não metálicos]; anilhas [não metálicas, não de 

borracha ou de fibra vulcanizada]; fechaduras [não eléctricas, não metálicas]; almofadas 

[móveis]; almofadas para o chão japonesas [Zabuton]; almofadas; colchões; recipientes de 

embalagem industriais em madeira, bambu ou plástico; bastidores para bordar; placas de 

identificação e placas de identificação para portas [não metálicas]; leques de mão planos; 

leques de mão desdobráveis; estacas para plantas ou árvores; camas para animais domésti-

cos; canis; caixas de nidificação para aves de pequeno porte; cabides para chapéus [não me-

tálicos]; cestas para compras;  painéis de suspender [painéis de estilo japonês com ganchos 

de posicionamento]; caixas para ferramentas [não metálicas]; distribuidores de toalhas [não 

metálicos]; móveis; persianas interiores [estores] [móveis]; persianas de cana, vime ou bam-

bu [Sudare]; cortinas de contas para decoração; persianas; estatuetas de madeira, bambu ou 

plástico; carrilhões de vento; divisórias orientais de painel único [Tsuitate]; biombos orien-

tais desdobráveis [Byoubu]; balões publicitários; letreiros verticais de madeira ou plástico; 

miniaturas de alimentos artificiais; equipamentos de rituais; espelhos de bolso; sacos para 

espelhos de bolso; berços; andarilhos para bebés; manequins; expositores para vestuário; 

sacos-cama [para campismo]; molduras para gravuras; folhas japonesas em madeira para 

embalar alimentos [Kyogi]; fetos [matérias em bruto ou parcialmente trabalhadas]; bambu 

[matérias em bruto ou parcialmente trabalhadas]; cascas de bambu [matérias em bruto ou 

parcialmente trabalhadas]; videiras; vime [matérias em bruto ou parcialmente trabalhadas]; 

cascas de árvores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083585

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Fio dental [fio dental para uso odontológico]; vidro em bruto ou semitrabalhado [não para 

a construção]; utensílios cosméticos e de toilette; escovas para banheiras; escovas me-

tálicas; escovas para canos; escovas industriais; escovas para esfregar barcos; luvas para 

uso doméstico; luvas para jardinagem; recipientes de embalagem industriais em vidro ou 

porcelana; equipamentos de cozinha [não incluindo «aquecedores de água a gás [para uso 

doméstico], aquecedores de cozinha não eléctricos [para uso doméstico], bancadas de cozi-

nha e lava-louças de cozinha»]; ferramentas de limpeza e utensílios de lavagem; tábuas de 

passar a ferro; pulverizadores para alfaiates; tábuas de engomar [Kotedai]; tábuas de mar-

cação destinadas a serem utilizadas com lâminas de impressão [Hera- dai]; agitadores para 

águas de banho quentes [Yukakibo]; bancos de quarto de banho; baldes para quarto de 

banho; apagadores de velas; castiçais; peneiradores de cinzas para uso domésticos; suportes 

para vasos; baldes para carvão; extintores de brasas japoneses [Hikeshi-tsubô]; armadilhas 
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para ratos; mata-moscas; vasos para flores; aparelhos hidropónicos de uso doméstico para 

fins hortícolas; regadores; redes mosquiteiras para jardinagem doméstica; recipientes para 

alimentação de animais de estimação; escovas para animais de estimação; produtos de 

mastigação para cães; gaiolas para pássaros; banheiras para pássaros; escovas para vestuá-

rio; bacios de quarto; mealheiros; caixas metálicas para distribuição de toalhas de papel; 

distribuidores de sabão; tanques [aquários de interiores] e respectivos acessórios; suportes 

para papel higiénico; caixas para comprimidos, não em metais preciosos; figurinhas de 

vidro ou de cerâmica; vasos para flores; taças para flores; letreiros verticais de vidro ou ce-

râmica; queimadores de perfume; escovas para calçado; calçadeiras; panos para engraxar 

o calçado; esponjas para dar brilho ao calçado; esticadores de calçado [esticadores]; kits de 

cozinha portáteis para uso ao ar livre.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083586

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 23

[511] 產品 Produtos : Fios e linhas [para uso têxtil]; fios e linhas para trabalhos artesanais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083587

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis tecidos; tecidos tricotados; tecidos de feltro e têxteis não-tecidos; telas enceradas; 

panos gomados impermeáveis; panos revestidos a vinil; panos emborrachados; panos de 

couro; materiais de filtragem em matérias têxteis; artigos pessoais em matérias têxteis teci-

das [não para vestir]; mosquiteiros; lençóis; futons e edredões; capas para futons e edredões 

[roupa de casa]; telas de futons [futons não estofados]; fronhas de almofadas [invólucros de 

almofadas]; cobertores; guardanapos em matérias têxteis; panos para a louça; cortinados 

para o duche; estandartes e bandeiras [não em papel]; capas para assentos de sanitas em 

matérias têxteis; capas para assentos em matérias têxteis; tapeçarias murais em matérias 

têxteis; cortinados; toalhas de mesa [não em papel]; reposteiros [cortinados espessos]; pa-

nos para mesas de bilhar [feltro fino].
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083588

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

cintos para vestuário; calçado [excepto calçado especial para desporto]; fatos de máscaras; 

vestuário para desporto; calçado especial para desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083589

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Rolos eléctricos para os cabelos; agulhas; ilhós para vestuário; fitas [semiacabadas]; fitas; 

tecidos tricotados com rendas Raschel, tecidos de renda bordados; laços; agulhas de tricô; 

caixas de costura; espátulas de costura; dedais de costura; almofadas para agulhas e alfi-

netes; caixas para agulhas; fitas elásticas para segurar as mangas; insígnias para vestir [não 

em metais preciosos]; fivelas para vestuário [fivelas de vestuário]; emblemas para vestir [não 

de metais preciosos]; broches para vestuário; alfinetes especiais para faixas de quimonos 

[Obi-dome]; alfinetes para bonés [não em metais preciosos]; autocolantes ornamentais para 

jaquetas; braçadeiras; ornamentos para o cabelo; botões; flores artificiais; barbas postiças; 

bigodes postiços; rolos para o cabelo [não eléctricos]; ornamentos para o calçado [não em 

metais preciosos]; ilhós para calçado; atacadores para calçado; fechos metálicos para sapa-

tos e botas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083590

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.
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 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Tapetes de banho para lavabos; tapetes Tatami; revestimentos para pavimentos; tapeçarias 

[não em matérias têxteis]; relva artificial; tapetes de ginástica; papel de parede.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083591

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos para animais de estimação domésticos; brinquedos; bonecas; cordas para pa-

pagaios de papel; fogos-de-artifício de brinquedo; jogos «Go»; xadrez japonês [jogos Shogi]; 

cartas de jogar japonesas [Utagaruta]; jogos de dados; jogos de dados japoneses [Sugoroku]; 

copos para dados; jogos de damas chineses; jogos de xadrez; jogos de damas [conjuntos de 

jogos de damas]; aparelhos de prestidigitação; jogos de dominó; cartas de jogar; cartas de 

jogar japonesas [Hanafuda]; mah-jong; máquinas e aparelhos de jogos; equipamentos de 

bilhar; equipamentos de desporto; equipamento de pesca; utensílios para a captura de in-

sectos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083592

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chá; café e cacau; produtos de confeitaria; pão e bolos; sanduíches; pãezinhos cozinhados 

no vapor recheados com carne picada [Chinese-manjuh]; hambúrgueres [sanduíches]; pi-

zzas; cachorros quentes [sanduíches]; empadas de carne; batatas fritas [confeitaria]; tempe-

ros [que não especiarias]; especiarias; misturas de gelados; misturas de sorvetes; café em 

grão sem ser torrado; preparações de cereais; bolinhos chineses recheados [Gyoza, cozi-

dos]; bolinhos chineses cozidos no vapor [Shumai, cozidos]; sushi; bolas fritas de mistura 

de massa com pequenos pedaços de polvo [Takoyaki]; merendas embaladas [preparadas]; 

ravioli; levedura em pó; arroz maltado fermentado [Koji]; levedura; fermento em pó; mistu-

ras de confeitaria instantâneas; molho para massas alimentares; subproduto do arroz para 
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uso alimentar [borras de sake]; arroz descascado; aveia descascada; cevada descascada; fa-

rinha.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083593

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Análise de gestão de negócios ou consultadoria de negócios; gestão de negócios de franchi-

ses; fornecimento de informações sobre franchising; consultadoria de negócios no estabele-

cimento e operação de franchises; serviços de aquisição para franchises; promoção de ven-

das para franchises; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso para uma 

variedade de bens em cada domínio de vestuário, alimentos e bebidas e artigos para o dia-

-a-dia, contendo todos os produtos em conjunto; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso de têxteis tecidos e de roupa de cama; serviços de venda a retalho ou ser-

viços de venda por grosso de vestuário; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso de calçado [excepto calçado especial para o desporto]; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso para sacos e bolsas; serviços de venda a retalho ou ser-

viços de venda por grosso de artigos pessoais; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso de alimentos e bebidas; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso de bebidas alcoólicas; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por gros-

so de carne; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de mariscos; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de frutos e legumes; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso de produtos de confeitaria, pães e brio-

ches; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de arroz e cereais; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de leite; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso de bebidas carbonatadas [bebidas refrescantes] e bebidas 

não alcoólicas de sumos de frutos; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso de chá, café e cacau; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de 

alimentos processados; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de au-

tomóveis; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de veículos motori-

zados de duas rodas; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de bicicle-

tas; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de móveis; serviços de ven-

da a retalho ou serviços de venda por grosso de acessórios de marcenaria; serviços de ven-

da a retalho ou serviços de venda por grosso de tapetes Tatami; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso de equipamentos de ritual; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso de máquinas e aparelhos eléctricos; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso de ferramentas manuais com lâmina ou pontiagudas, 

ferramentas manuais, quinquilharia metálica; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso de equipamentos de cozinha, ferramentas de limpeza e utensílios de lava-

gem; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de produtos farmacêuti-

cos, veterinários e higiénicos e suprimentos médicos; serviços de venda a retalho ou servi-
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ços de venda por grosso de cosméticos, produtos de higiene pessoal, dentífricos, sabões e 

detergentes; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de máquinas, al-

faias e  produtos agrícolas; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de 

flores [naturais] e árvores; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de 

combustível; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de produtos de 

impressão; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de papel e artigos 

de papelaria; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de artigos de des-

porto; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de brinquedos, bonecas, 

máquinas e aparelhos de jogos; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

de instrumentos e gravações musicais; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso de máquinas e aparelhos fotográficos e material fotográfico; serviços de venda a re-

talho ou serviços de venda por grosso de relógios de mesa e de parede, relógios e óculos 

[óculos e óculos de protecção]; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

de tabaco e artigos para fumadores; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso de materiais de construção; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso de pedras preciosas semitrabalhadas e suas imitações; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso de animais de estimação; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso de produtos químicos utilizados na agricultura e horticultura, 

bálsamo do Canadá, copal, sandáraca, óleo de pinho, gomas-lacas, resina de dâmar, mor-

dentes, preparações anticorrosivas, preparações antiferrugem, mástiques, goma de pinho, 

conservantes de madeira, preparações contra electricidade estática para uso doméstico, 

preparações desengordurantes para uso doméstico, preparações para remover a ferrugem, 

benzina para remover nódoas, produtos amaciadores para uso em lavandaria, lixívia para 

uso em lavandaria, lubrificantes sólidos, alcatrão, pez, agentes de ligação para gelados, 

amaciadores de carne para uso doméstico, preparações para endurecimento de  natas bati-

das; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de colas e adesivos;  servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de mástiques para aplicação primá-

ria, tintas, preparações decapantes de tintas; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso de tinta de impressão [excepto «tintas para mimeografia»];  serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso de cremes para calçado, graxa para calça-

do [pomadas de calçado], graxa para sapatos e botas; serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso de preparações para polir, óleos e graxas para conservar couros; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de perfumes e materiais aro-

máticos; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de incensos e perfu-

mes, potpourris [fragrâncias], preparações para perfumar o ambiente, saquetas de perfu-

me; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de ceras [matéria-prima], 

lacre e cera para esquis; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de me-

tais não-ferrosos e suas ligas, soldas; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso de ferramentas eléctricas portáteis e suas peças e acessórios, ferramentas de corte 

[para máquinas] e suas peças e acessórios; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

por grosso de máquinas e aparelhos e respectivas peças, para o corte de madeira, trabalho 

em madeira, produção de folheado de madeira ou de contraplacado; serviços de venda a re-

talho ou serviços de venda por grosso de máquinas e aparelhos de pintura, suas peças e 

acessórios; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de minerais não-

-metálicos para edifícios ou para a construção; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso de compressores de ar, máquinas e instrumentos pneumáticos ou hidráu-

licos; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de filtros para ar-condi-

cionado, filtros para purificadores do ar, aparelhos de ar-condicionado; serviços de venda a 

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

de venda por grosso de uniões de tubos metálicas, flanges (brames) metálicas, juntas, ve-
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dantes de juntas; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de alarmes 

contra incêndios, alarmes de gás, alarmes anti-roubo, alarmes anti-roubo para veículos; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de máquinas e instrumentos de 

medida ou de ensaio; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de re-

mendos de borracha adesiva para reparação câmaras-de-ar ou de pneus; serviços de venda 

a retalho ou serviços de venda por grosso de fios de borracha e fios revestidos de borracha 

[não para uso têxtil], fios e linhas de fibras químicas [não para uso têxtil], fios e linhas [para 

uso têxtil]; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de fitas [semiacaba-

das], fitas; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de tecidos tricota-

dos, tecidos tricotados com rendas Raschel, tecidos de renda bordados; serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso de feltro e de têxteis não-tecidos; serviços de venda 

a retalho ou serviços de venda por grosso de telas oleadas, panos impermeáveis engoma-

dos, panos revestidos de vinil, panos emborrachados, panos de couro, materiais de filtra-

gem em materiais têxteis; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de 

máscaras contra o pó, máscaras de gás, máscaras de solda; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso de luvas para protecção contra acidentes, luvas isolantes, lu-

vas para uso doméstico, luvas de jardinagem; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso de luvas para uso medicinal; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso de fraldas e capas para fraldas; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso de cordões e atacadores de borracha, tiras de couro, cordões tricotados e 

tranças, tranças de estilo japonês [sanada-himo], entrançados engomados, tranças torcidas, 

cordame, tranças; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de cabos me-

tálicos; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de redes [não metáli-

cas]; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de recipientes de embala-

gem industrial em metal, madeira, bambu, plástico ou vidro; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso de recipientes de papel, para embalagem; serviços de venda a 

retalho ou serviços de venda por grosso de recipientes de embalagem industrial de produ-

tos têxteis; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de faixas elásticas 

para encadernação; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de rolhas 

de borracha, tampas e coberturas de borracha [para recipientes de embalagem industrial]; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de enfia-agulhas, afiadores 

para giz de alfaiates, padrões de papel, bastidores de bordar, tábuas para passar a ferro, 

pulverizadores de alfaiate, tábuas de engomar [kotedai] , tábuas de marcação destinadas a 

serem utilizadas com lâminas de impressão  [hera-dai ], agulhas de tricô, caixas de costura, 

espátulas de costura, dedais de costura, almofadas para agulhas e alfinetes, caixas para 

agulhas; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de misturadores de 

águas quentes para o banho [yukakibo], bancos para quarto de banho, baldes de quarto de 

banho, cortinados de duche, tapetes para lavabos; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso de placas de identificação e placas de identificação para portas; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de estandartes, bandeiras, mastros 

para bandeiras; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de lanternas 

verticais de papel [andon], lanternas portáteis de papel [chochin]; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso de velas; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso de apagadores de velas e castiçais; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso de aquecedores de panelas [não eléctricos], aquecedores de bolso [não 

eléctricos], paus de combustível para escalfetas de bolso japonesas [kairo-bai], garrafas de 

água quente [para aquecer os pés na cama]; serviços de venda a retalho ou serviços de ven-

da por grosso de braseiros para transportar brasas [juno], foles para lareiras [ferramentas 

manuais], tenazes para lareiras, peneiras para cinzas para uso doméstico, suportes para va-

sos, baldes para carvão, extintores de brasas japoneses [hikeshi-tsubo]; serviços de venda a 
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retalho ou serviços de venda por grosso de papel apanha-moscas, ratoeiras, mata-moscas; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de estacas para plantas ou ár-

vores, vasos de flores, aparelhos hidropónicos para fins hortícolas de uso doméstico, rega-

dores, mosquiteiros para jardinagem de uso doméstico serviços de venda a retalho ou ser-

viços de venda por grosso de vestuário para animais de estimação domésticos, camas para 

animais de estimação domésticos, canis, caixas de nidificação para aves de pequeno porte, 

recipientes para alimentos destinados a animais de estimação, escovas para animais de es-

timação, produtos de mastigar para cães, gaiolas de pássaros, banheiras para pássaros, 

brinquedos para animais domésticos;  serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso de cabides para chapéus; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por gros-

so de escovas para vestuário; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

de toalhas de mão higiénicas em papel, toalhas de papel, guardanapos de papel, toalhas de 

mão de papel, lenços de papel;  serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

de urinóis [para uso medicinal], bacias higiénicas, bacios de quarto; serviços de venda a re-

talho ou serviços de venda por grosso de cestas para compras; serviços de venda a retalho 

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

venda por grosso de etiquetas de bagagem; serviços de venda a retalho ou serviços de ven-

da por grosso de bolsas de aquecimento ou arrefecimento cheias de substâncias químicas 

prontas a reagir quando necessário; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por 

grosso de painéis de suspender  [painéis de estilo japonês com ganchos de posicionamento]; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de caixas de ferramentas (va-

zias); serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de distribuidores de toa-

lhas, caixas de metal para a distribuição de toalhas de papel, distribuidores de sabão; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de tanques [aquários de interiores] 

e respectivos acessórios; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de 

unidades de sanita com um esguicho de água para lavagem, distribuidores de desinfectan-

tes para sanitas, sanitas, assentos para uso com sanitas de estilo japonês, suportes para pa-

pel higiénico, capas para assentos de sanitas em matérias têxteis; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda por grosso de acessórios de banho; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso de persianas interiores [estores] [móveis], persinas de junco, 

vime ou bambu [sudare], cortinadoss de contas para decoração, persianas, capas para as-

sentos em matérias têxteis, cortinados, toalhas de mesa [ não em papel], reposteiros [corti-

nados espessos], revestimentos para pavimentos, tapeçarias; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso de estatuetas de madeira, bambu, plástico, vidro ou cerâmica; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de carrilhões de vento, vasos 

de flores, taças para flores; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de 

divisórias orientais de painel único [tsuitate], biombos orientais desdobráveis [byoubu]; ser-

viços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de letreiros verticais e de balões 

de publicidade; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de miniaturas 

de alimentos artificiais; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de rel-

va artificial; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de flores artifi-

ciais; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de manequins e de bustos 

para alfaiates; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de fatos de más-

caras; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de equipamento de pes-

ca e iscas de pesca; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de utensí-

lios para captura de insectos; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

de obras de pintura e de caligrafia e molduras para gravuras; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso de filmes cinematográficos impressionados, filmes de diaposi-

tivos impressionados, molduras para diapositivos, publicações electrónicas, discos de vídeo 

e fitas de vídeo gravadas, fotografias, suportes para fotografias; serviços de venda a retalho 
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ou serviços de venda por grosso de fósforos; serviços de venda a retalho ou serviços de ven-

da por grosso de plásticos não transformados [plásticos em forma primária] e de produtos 

de plástico semitrabalhados [para uso como material]; serviços de venda a retalho ou servi-

ços de venda por grosso de borracha [em bruto ou semitrabalhada]; serviços de venda a re-

talho ou serviços de venda por grosso de folhas japonesas em madeira para embalar ali-

mentos [kyogi], fetos [matérias em bruto ou parcialmente trabalhadas], bambu [matérias 

em bruto ou parcialmente trabalhadas], cascas de bambu [matérias em bruto ou parcial-

mente trabalhadas], vinhas, vime [matérias em bruto ou parcialmente trabalhadas],  cascas 

de árvores, cortiça em bruto, folhas de palmeira [em bruto].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083594

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : Rimowa GmbH

 地址 Endereço : Mathias-Brueggen-Strasse 118, 50829 Cologne, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Estojos para aparelhos fotográficos de metal ou de plástico ou de material têxtil ou de uma 

combinação dos referidos materiais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083595

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : Rimowa GmbH

 地址 Endereço : Mathias-Brueggen-Strasse 118, 50829 Cologne, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Bagagem de mão e de viagem, baús e malas de viagem, estojos para cosméticos vendidos 

vazios, pastas diplomáticas (de alumínio ou plástico), sacos de viagem, malas de mão, mo-

chilas feitas de matérias têxteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083596

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/28

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST3140, Malta



5384 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 16 期 —— 2014 年 4 月 16 日

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Assuntos financeiros; serviços de câmbios monetários e trocas de divisas; serviços de trans-

ferência electrónica de fundos; câmbio; emissão de moedas comemorativas; emissão de 

cupões para uso como dinheiro; provisão de moeda digital; provisão de câmbio digital.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/08/30 12104048 歐洲聯盟 União Europeia

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/063346 2014/03/25 2014/03/25 SHIGA MEAT MARKET CO., LTD. 29

N/063347 2014/03/25 2014/03/25 SHIGA MEAT MARKET CO., LTD. 29

N/069534 2014/03/25 2014/03/25 君億集團有限公司 18

N/069535 2014/03/25 2014/03/25 君億集團有限公司 25

N/073218 2014/03/25 2014/03/25 LYLE & SCOTT LIMITED 25

N/074772 2014/03/25 2014/03/25 A K T S I O N E R N O D R O U J E S T VO B U L GA RTA BAC 

HOLDING

34

N/074842 2014/03/25 2014/03/25 A K T S I O N E R N O D R O U J E S T VO B U L GA RTA BAC 

HOLDING

34

N/074843 2014/03/25 2014/03/25 A K T S I O N E R N O D R O U J E S T VO B U L GA RTA BAC 

HOLDING

34

N/074845 2014/03/25 2014/03/25 A K T S I O N E R N O D R O U J E S T VO B U L GA RTA BAC 

HOLDING

34

N/074846 2014/03/25 2014/03/25 A K T S I O N E R N O D R O U J E S T VO B U L GA RTA BAC 

HOLDING

34
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N/074847 2014/03/25 2014/03/25 A K T S I O N E R N O D R O U J E S T VO B U L GA RTA BAC 

HOLDING

34

N/074848 2014/03/25 2014/03/25 A K T S I O N E R N O D R O U J E S T VO B U L GA RTA BAC 

HOLDING

34

N/075872 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 09

N/075873 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 14

N/075874 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 18

N/075875 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 21

N/075876 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 25

N/075877 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 26

N/075878 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 09

N/075879 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 14

N/075880 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 18

N/075881 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 21

N/075882 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 25

N/075883 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 26

N/075884 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 09

N/075885 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 14

N/075886 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 18

N/075887 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 21

N/075888 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 25

N/075889 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 26

N/075890 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 09

N/075891 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 14

N/075892 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 18

N/075893 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 21

N/075894 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 25

N/075895 2014/03/25 2014/03/25 Alexandre ZOUARI 26

N/076052 2014/03/25 2014/03/25 黃榮富

Wong, Weng Fu

30

N/076869 2014/03/25 2014/03/25 The Nuance Group AG 35

N/077166 2014/03/25 2014/03/25 Valdimir Pte. Ltd. 38

N/077167 2014/03/25 2014/03/25 Valdimir Pte. Ltd. 45

N/077182 2014/03/25 2014/03/25 SEPHORA 03

N/077183 2014/03/25 2014/03/25 SEPHORA 35

N/077184 2014/03/25 2014/03/25 SEPHORA 44
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N/077185 2014/03/25 2014/03/25 FOSSIL GROUP, INC. 03

N/077186 2014/03/25 2014/03/25 FOSSIL GROUP, INC. 03

N/077241 2014/03/25 2014/03/25 TECHNICOLOR 07

N/077242 2014/03/25 2014/03/25 TECHNICOLOR 09

N/077243 2014/03/25 2014/03/25 TECHNICOLOR 11

N/077591 2014/03/25 2014/03/25 Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies 09

N/077596 2014/03/25 2014/03/25 Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies 28

N/077675 2014/03/25 2014/03/25 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 32

N/077711 2014/03/25 2014/03/25 CITADINES S.A. 43

N/077718 2014/03/25 2014/03/25 CITADINES S.A. 43

N/077725 2014/03/25 2014/03/25 CITADINES S.A. 43

N/077732 2014/03/25 2014/03/25 CITADINES S.A. 43

N/077770 2014/03/25 2014/03/25 André Geske 10

N/077833 2014/03/25 2014/03/25 Victaulic Company 06

N/077834 2014/03/25 2014/03/25 Victaulic Company 06

N/077835 2014/03/25 2014/03/25 Victaulic Company 09

N/077854 2014/03/25 2014/03/25 王子維 43

N/077862 2014/03/25 2014/03/25 厦門惟藝漆綫雕藝術有限公司 20

N/077863 2014/03/25 2014/03/25 厦門惟藝漆綫雕藝術有限公司 21

N/077864 2014/03/25 2014/03/25 厦門惟藝漆綫雕藝術有限公司 20

N/077865 2014/03/25 2014/03/25 厦門惟藝漆綫雕藝術有限公司 21

N/077871 2014/03/25 2014/03/25 黎建萍 18

N/077872 2014/03/25 2014/03/25 黎建萍 18

N/077875 2014/03/25 2014/03/25 廈門市斯巴特進出口有限公司 18

N/077981 2014/03/25 2014/03/25 Marriott Worldwide Corporation 43

N/078004 2014/03/25 2014/03/25 CHANEL 14

N/078062 2014/03/25 2014/03/25 Imaginex (Shanghai) Commercial Co., Ltd. 35

N/078063 2014/03/25 2014/03/25 Imaginex (Shanghai) Commercial Co., Ltd. 35

N/078161 2014/03/25 2014/03/25 AMP Limited 36

N/078162 2014/03/25 2014/03/25 AMP Limited 36

N/078163 2014/03/25 2014/03/25 AMP Limited 36

N/078176 2014/03/25 2014/03/25 OPI PRODUCTS, INC. 03

N/078177 2014/03/25 2014/03/25 OPI PRODUCTS, INC. 03

N/078222 2014/03/25 2014/03/25 Carlsberg Italia S.p.A. 32

N/078223 2014/03/25 2014/03/25 Carlsberg Italia S.p.A. 33
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N/078224 2014/03/25 2014/03/25 Carlsberg Italia S.p.A. 32

N/078225 2014/03/25 2014/03/25 Carlsberg Italia S.p.A. 32

N/078281 2014/03/25 2014/03/25 安世集團有限公司 36

N/078375 2014/03/25 2014/03/25 Godfrey Entertainment Inc. 09

N/078376 2014/03/25 2014/03/25 Godfrey Entertainment Inc. 25

N/078377 2014/03/25 2014/03/25 Godfrey Entertainment Inc. 41

N/078384 2014/03/25 2014/03/25 BCS Business Consulting Services Pte Ltd 01

N/078385 2014/03/25 2014/03/25 BCS Business Consulting Services Pte Ltd 03

N/078386 2014/03/25 2014/03/25 BCS Business Consulting Services Pte Ltd 03

N/078387 2014/03/25 2014/03/25 BCS Business Consulting Services Pte Ltd 03

N/078450 2014/03/25 2014/03/25 ic!-berlin brillen GmbH 09

N/078451 2014/03/25 2014/03/25 ic!-berlin brillen GmbH 09

N/078452 2014/03/25 2014/03/25 ic!-berlin brillen GmbH 09

N/078453 2014/03/25 2014/03/25 ic!-berlin brillen GmbH 09

N/078510 2014/03/25 2014/03/25 Sophie Hulme 09

N/078511 2014/03/25 2014/03/25 Sophie Hulme 14

N/078512 2014/03/25 2014/03/25 Sophie Hulme 18

N/078513 2014/03/25 2014/03/25 Sophie Hulme 24

N/078514 2014/03/25 2014/03/25 Sophie Hulme 25

N/078515 2014/03/25 2014/03/25 Sophie Hulme 35

N/078541 2014/03/25 2014/03/25 BCS Business Consulting Services Pte Ltd 01

N/078727 2014/03/25 2014/03/25 Globe Telecom, Inc. 38

N/078728 2014/03/25 2014/03/25 Globe Telecom, Inc. 38

N/078729 2014/03/25 2014/03/25 Globe Telecom, Inc. 38

N/078798 2014/03/25 2014/03/25 佛山市順德區樂從供銷集團順客隆商場有限公司 35

N/078799 2014/03/25 2014/03/25 佛山市順德區樂從供銷集團順客隆商場有限公司 35

N/078800 2014/03/25 2014/03/25 佛山市順德區樂從供銷集團順客隆商場有限公司 35

N/078894 2014/03/25 2014/03/25 Church & Dwight Co., Inc. 03

N/078895 2014/03/25 2014/03/25 ORBITSOUND LIMITED 35

N/078906 2014/03/25 2014/03/25 本部三慶株式會社

Honbu Sankei Co., Ltd.

01

N/078907 2014/03/25 2014/03/25 本部三慶株式會社

Honbu Sankei Co., Ltd.

05

N/078908 2014/03/25 2014/03/25 本部三慶株式會社

Honbu Sankei Co., Ltd.

01
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N/078909 2014/03/25 2014/03/25 本部三慶株式會社

Honbu Sankei Co., Ltd.

05

N/078922 2014/03/25 2014/03/25 Fruit of the Loom Inc. 18

N/078923 2014/03/25 2014/03/25 Fruit of the Loom Inc. 25

N/078924 2014/03/25 2014/03/25 Fruit of the Loom Inc. 35

N/078936 2014/03/25 2014/03/25 Bottega Veneta SA 09

N/078956 2014/03/25 2014/03/25 晉江億仁鞋業有限公司 25

N/078957 2014/03/25 2014/03/25 晉江億仁鞋業有限公司 25

N/078958 2014/03/25 2014/03/25 Athleta (ITM) Inc. 35

N/078969 2014/03/25 2014/03/25 ORBITSOUND LIMITED 09

N/078970 2014/03/25 2014/03/25 寧波糖彩食品有限公司 43

N/079014 2014/03/25 2014/03/25 陳彩蓉

CHAN CHOI YUNG 

09

N/079015 2014/03/25 2014/03/25 陳彩蓉

CHAN CHOI YUNG 

14

N/079016 2014/03/25 2014/03/25 陳彩蓉

CHAN CHOI YUNG 

18

N/079017 2014/03/25 2014/03/25 SANEI-INTERNATIONAL CO., LTD. 14

N/079018 2014/03/25 2014/03/25 SANEI-INTERNATIONAL CO., LTD. 18

N/079019 2014/03/25 2014/03/25 SANEI-INTERNATIONAL CO., LTD. 25

N/079020 2014/03/25 2014/03/25 SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A. 32

N/079021 2014/03/25 2014/03/25 金馬知識產權控股有限公司  

K&M Intellectual Holdings Limited 

03

N/079022 2014/03/25 2014/03/25 金馬知識產權控股有限公司  

K&M Intellectual Holdings Limited 

11

N/079023 2014/03/25 2014/03/25 MOLSON COORS BREWING COMPANY (UK) LIMITED 33

N/079024 2014/03/25 2014/03/25 Tumblr, Inc. 09

N/079025 2014/03/25 2014/03/25 Tumblr, Inc. 35

N/079026 2014/03/25 2014/03/25 Tumblr, Inc. 38

N/079027 2014/03/25 2014/03/25 Tumblr, Inc. 41

N/079028 2014/03/25 2014/03/25 Tumblr, Inc. 42

N/079029 2014/03/25 2014/03/25 Tumblr, Inc. 45

N/079030 2014/03/25 2014/03/25 The Nuance Group AG 35

N/079031 2014/03/25 2014/03/25 HYUNDAI MOTOR COMPANY 12

N/079032 2014/03/25 2014/03/25 Malaysian Airline System Berhad 09

N/079033 2014/03/25 2014/03/25 Malaysian Airline System Berhad 14
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N/079034 2014/03/25 2014/03/25 Malaysian Airline System Berhad 16

N/079035 2014/03/25 2014/03/25 Malaysian Airline System Berhad 18

N/079036 2014/03/25 2014/03/25 Malaysian Airline System Berhad 21

N/079037 2014/03/25 2014/03/25 Malaysian Airline System Berhad 25

N/079038 2014/03/25 2014/03/25 Malaysian Airline System Berhad 28

N/079039 2014/03/25 2014/03/25 Malaysian Airline System Berhad 39

N/079040 2014/03/25 2014/03/25 Malaysian Airline System Berhad 43

N/079041 2014/03/25 2014/03/25 Malaysian Airline System Berhad 44

N/079042 2014/03/25 2014/03/25 A2 Corporation Limited 05

N/079043 2014/03/25 2014/03/25 A2 Corporation Limited 29

N/079044 2014/03/25 2014/03/25 A2 Corporation Limited 05

N/079045 2014/03/25 2014/03/25 A2 Corporation Limited 29

N/079046 2014/03/25 2014/03/25 NEXON KOREA CORPORATION 09

N/079047 2014/03/25 2014/03/25 NEXON KOREA CORPORATION 41

N/079048 2014/03/25 2014/03/25 NEXON KOREA CORPORATION 09

N/079049 2014/03/25 2014/03/25 NEXON KOREA CORPORATION 41

N/079050 2014/03/25 2014/03/25 NEXON KOREA CORPORATION 09

N/079051 2014/03/25 2014/03/25 NEXON KOREA CORPORATION 41

N/079052 2014/03/25 2014/03/25 NEXON KOREA CORPORATION 09

N/079053 2014/03/25 2014/03/25 NEXON KOREA CORPORATION 41

N/079054 2014/03/25 2014/03/25 主快來恩寵有限公司

MARANATHA PECULIAR TREASURES LIMITED

43

N/079055 2014/03/25 2014/03/25 主快來恩寵有限公司

MARANATHA PECULIAR TREASURES LIMITED

25

N/079056 2014/03/25 2014/03/25 FMTM Distribution Ltd 14

N/079057 2014/03/25 2014/03/25 FMTM Distribution Ltd 14

N/079058 2014/03/25 2014/03/25 FMTM Distribution Ltd 14

N/079059 2014/03/25 2014/03/25 FMTM Distribution Ltd 14

N/079060 2014/03/25 2014/03/25 澳門夢蓮捲煙有限公司 34

N/079061 2014/03/25 2014/03/25 澳門夢蓮捲煙有限公司 34

N/079062 2014/03/25 2014/03/25 澳門夢蓮捲煙有限公司 34

N/079063 2014/03/25 2014/03/25 澳門夢蓮捲煙有限公司 34

N/079074 2014/03/25 2014/03/25 Grgich Hills Cellar 33

N/079075 2014/03/25 2014/03/25 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/079076 2014/03/25 2014/03/25 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28
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N/079077 2014/03/25 2014/03/25 SIM Licensing Ltd 03

N/079078 2014/03/25 2014/03/25 SIM Licensing Ltd 09

N/079079 2014/03/25 2014/03/25 SIM Licensing Ltd 14

N/079080 2014/03/25 2014/03/25 SIM Licensing Ltd 25

N/079116 2014/03/25 2014/03/25 H&M Hennes & Mauritz AB 09

N/079117 2014/03/25 2014/03/25 H&M Hennes & Mauritz AB 16

N/079118 2014/03/25 2014/03/25 CROSS COMPANY INC. 14

N/079119 2014/03/25 2014/03/25 CROSS COMPANY INC. 18

N/079120 2014/03/25 2014/03/25 CROSS COMPANY INC. 25

N/079121 2014/03/25 2014/03/25 CROSS COMPANY INC. 35

N/079122 2014/03/25 2014/03/25 李宙鋒

LI, ZHOUFENG

14

N/079123 2014/03/25 2014/03/25 李宙鋒

LI, ZHOUFENG

35

N/079124 2014/03/25 2014/03/25 4TH STREET LLC 33

N/079125 2014/03/25 2014/03/25 Apple Inc. 09

N/079130 2014/03/25 2014/03/25 曾德遠 30

N/079131 2014/03/25 2014/03/25 曾德遠 31

N/079132 2014/03/25 2014/03/25 Kiu Fung Hong Limited 30

N/079135 2014/03/25 2014/03/25 金貴軒海鮮酒家有限公司

ELEGANT MARISCOS RESTAURANTE LIMITADA

35

N/079136 2014/03/25 2014/03/25 金貴軒海鮮酒家有限公司

ELEGANT MARISCOS RESTAURANTE LIMITADA

43

N/079137 2014/03/25 2014/03/25 金貴軒海鮮酒家有限公司

ELEGANT MARISCOS RESTAURANTE LIMITADA

35

N/079138 2014/03/25 2014/03/25 金貴軒海鮮酒家有限公司

ELEGANT MARISCOS RESTAURANTE LIMITADA

43

N/079139 2014/03/25 2014/03/25 Manchester City Football Club Limited 25

N/079140 2014/03/25 2014/03/25 Church & Dwight Co., Inc. 03

N/079141 2014/03/25 2014/03/25 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 34

N/079142 2014/03/25 2014/03/25 HISPALCO, S.A. 31

N/079143 2014/03/25 2014/03/25 BULOVA CORPORATION 14

N/079144 2014/03/25 2014/03/25 GLAXO GROUP LIMITED 05

N/079145 2014/03/25 2014/03/25 GLAXO GROUP LIMITED 10

N/079146 2014/03/25 2014/03/25 GLAXO GROUP LIMITED 05

N/079147 2014/03/25 2014/03/25 GLAXO GROUP LIMITED 10
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N/079148 2014/03/25 2014/03/25 GLAXO GROUP LIMITED 05

N/079149 2014/03/25 2014/03/25 GLAXO GROUP LIMITED 10

N/079150 2014/03/25 2014/03/25 GLAXO GROUP LIMITED 05

N/079151 2014/03/25 2014/03/25 GLAXO GROUP LIMITED 10

N/079152 2014/03/25 2014/03/25 GLAXO GROUP LIMITED 05

N/079153 2014/03/25 2014/03/25 GLAXO GROUP LIMITED 10

N/079154 2014/03/25 2014/03/25 GLAXO GROUP LIMITED 05

N/079155 2014/03/25 2014/03/25 GLAXO GROUP LIMITED 10

N/079159 2014/03/25 2014/03/25 One Way Sport Oy 09

N/079160 2014/03/25 2014/03/25 One Way Sport Oy 09

N/079162 2014/03/25 2014/03/25 Millennium Pharmaceuticals, Inc. 05

N/079163 2014/03/25 2014/03/25 CTI BIOTECHNOLOGY PTE LTD 05

N/079164 2014/03/25 2014/03/25 珠海靈科自動化科技有限公司 07

N/079165 2014/03/25 2014/03/25 Zane Robe Global Brands Pty Ltd 25

N/079166 2014/03/25 2014/03/25 Zane Robe Global Brands Pty Ltd 35

N/079168 2014/03/25 2014/03/25 上海證券交易所

SHANGHAI STOCK EXCHANGE 

36

N/079169 2014/03/25 2014/03/25 NTT DoCoMo, Inc. 09

N/079170 2014/03/25 2014/03/25 NTT DoCoMo, Inc. 41

N/079171 2014/03/25 2014/03/25 The Mentholatum Company 03

N/079172 2014/03/25 2014/03/25 The Mentholatum Company 05

N/079224 2014/03/25 2014/03/25 林杰明

LAM, KIT MENG

05

N/079226 2014/03/25 2014/03/25 MAHOU, S.A. 32

N/079227 2014/03/25 2014/03/25 MAHOU, S.A. 35

N/079228 2014/03/25 2014/03/25 MAHOU, S.A. 39

N/079229 2014/03/25 2014/03/25 MAHOU, S.A. 32

N/079230 2014/03/25 2014/03/25 MAHOU, S.A. 35

N/079231 2014/03/25 2014/03/25 MAHOU, S.A. 39

N/079232 2014/03/25 2014/03/25 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED 28

N/079233 2014/03/25 2014/03/25 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED 28

N/079237 2014/03/25 2014/03/25 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/079250 2014/03/25 2014/03/25 北京智明星通科技有限公司 09

N/079251 2014/03/25 2014/03/25 北京智明星通科技有限公司 41

N/079252 2014/03/25 2014/03/25 恒信璽利實業股份有限公司 14

N/079253 2014/03/25 2014/03/25 恒信璽利實業股份有限公司 35
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N/079254 2014/03/25 2014/03/25 恒信璽利實業股份有限公司 14

N/079255 2014/03/25 2014/03/25 恒信璽利實業股份有限公司 35

N/079256 2014/03/25 2014/03/25 崔接標 20

N/079258 2014/03/25 2014/03/25  Las Vegas Sands Corp. 35

N/079259 2014/03/25 2014/03/25  Las Vegas Sands Corp. 36

N/079260 2014/03/25 2014/03/25  Las Vegas Sands Corp. 35

N/079261 2014/03/25 2014/03/25  Las Vegas Sands Corp. 36

N/079266 2014/03/25 2014/03/25  Las Vegas Sands Corp. 09

N/079267 2014/03/25 2014/03/25  Las Vegas Sands Corp. 28

N/079268 2014/03/25 2014/03/25  Las Vegas Sands Corp. 41

N/079269 2014/03/25 2014/03/25  Las Vegas Sands Corp. 09

N/079270 2014/03/25 2014/03/25  Las Vegas Sands Corp. 28

N/079271 2014/03/25 2014/03/25  Las Vegas Sands Corp. 41

N/079276 2014/03/25 2014/03/25 COINTREAU 33

N/079277 2014/03/25 2014/03/25 金三角實業文化傳媒有限公司 34

N/079279 2014/03/25 2014/03/25 MOLICOPI, S.L. 25

N/079280 2014/03/25 2014/03/25 都富生物科技亞洲有限公司

DOVE BIOTECH ASIA LIMITED

01

N/079281 2014/03/25 2014/03/25 都富生物科技亞洲有限公司

DOVE BIOTECH ASIA LIMITED

01

N/079282 2014/03/25 2014/03/25 都富生物科技亞洲有限公司

DOVE BIOTECH ASIA LIMITED

01

N/079283 2014/03/25 2014/03/25 美國紫光科技集團有限公司

AMERICA PURPLE OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 

COMPANY LIMITED

17

N/079287 2014/03/25 2014/03/25 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED 28

N/079288 2014/03/25 2014/03/25 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED 28

N/079289 2014/03/25 2014/03/25 Six Continents Hotels, Inc. 35

N/079290 2014/03/25 2014/03/25 Six Continents Hotels, Inc. 36

N/079291 2014/03/25 2014/03/25 Six Continents Hotels, Inc. 35

N/079292 2014/03/25 2014/03/25 Six Continents Hotels, Inc. 36

N/079293 2014/03/25 2014/03/25 Six Continents Hotels, Inc. 35

N/079294 2014/03/25 2014/03/25 Six Continents Hotels, Inc. 36

N/079295 2014/03/25 2014/03/25 Six Continents Hotels, Inc. 43

N/079296 2014/03/25 2014/03/25 Six Continents Hotels, Inc. 35

N/079297 2014/03/25 2014/03/25 Six Continents Hotels, Inc. 36
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N/079298 2014/03/25 2014/03/25 Six Continents Hotels, Inc. 43

N/079299 2014/03/25 2014/03/25 北京富德潤鴻珠寶有限公司

BEIJING FUDERUNHONG JEWELLERY CO., LTD. 

14

N/079300 2014/03/25 2014/03/25 北京富德潤鴻珠寶有限公司 

BEIJING FUDERUNHONG JEWELLERY CO., LTD. 

20

N/079301 2014/03/25 2014/03/25 北京富德潤鴻珠寶有限公司

BEIJING FUDERUNHONG JEWELLERY CO., LTD. 

21

N/079302 2014/03/25 2014/03/25 北京富德潤鴻珠寶有限公司

BEIJING FUDERUNHONG JEWELLERY CO., LTD. 

26

N/079303 2014/03/25 2014/03/25 北京富德潤鴻珠寶有限公司 

BEIJING FUDERUNHONG JEWELLERY CO., LTD. 

35

N/079304 2014/03/25 2014/03/25 北京富德潤鴻珠寶有限公司

BEIJING FUDERUNHONG JEWELLERY CO., LTD. 

36

N/079305 2014/03/25 2014/03/25 北京富德潤鴻珠寶有限公司

BEIJING FUDERUNHONG JEWELLERY CO., LTD. 

37

N/079306 2014/03/25 2014/03/25 Astellas Pharma Inc. 05

N/079307 2014/03/25 2014/03/25 Astellas Pharma Inc. 05

N/079308 2014/03/25 2014/03/25 Hot Toys Limited 28

N/079309 2014/03/25 2014/03/25 Hot Toys Limited 35

N/079310 2014/03/25 2014/03/25 Fitson Singapore Pte Ltd. 10

N/079311 2014/03/25 2014/03/25 Fitson Singapore Pte Ltd. 21

N/079312 2014/03/25 2014/03/25 東莞市彩華商貿有限公司 32

N/079313 2014/03/25 2014/03/25 東莞市彩華商貿有限公司 32

N/079314 2014/03/25 2014/03/25 GAP (ITM) INC 25

N/079317 2014/03/25 2014/03/25 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/079318 2014/03/25 2014/03/25 CO.RI.M.A. S.R.L. 07

N/079319 2014/03/25 2014/03/25 CO.RI.M.A. S.R.L. 11

N/079320 2014/03/25 2014/03/25 CO.RI.M.A. S.R.L. 37

N/079321 2014/03/25 2014/03/25 CO.RI.M.A. S.R.L. 09

N/079322 2014/03/25 2014/03/25 Make Up For Ever 03

N/079323 2014/03/25 2014/03/25 DORPAN, S.L. 39

N/079324 2014/03/25 2014/03/25 DORPAN, S.L. 43

N/079325 2014/03/25 2014/03/25 佳英食品有限公司

Companhia de Bright Elite Gourmet Limitada

30

N/079326 2014/03/25 2014/03/25 佳英食品有限公司

Companhia de Bright Elite Gourmet Limitada

30

N/079327 2014/03/25 2014/03/25 佳英食品有限公司

Companhia de Bright Elite Gourmet Limitada

30
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N/079328 2014/03/25 2014/03/25 佳英食品有限公司

Companhia de Bright Elite Gourmet Limitada

30

N/079329 2014/03/25 2014/03/25 佳英食品有限公司

Companhia de Bright Elite Gourmet Limitada

30

N/079330 2014/03/25 2014/03/25 佳英食品有限公司

Companhia de Bright Elite Gourmet Limitada

30

N/079333 2014/03/25 2014/03/25 林寳琛

LAM POU SAM

43

N/079334 2014/03/25 2014/03/25 KABUSHIKI KAISHA MOONSTAR ( a l so t rad ing as 

MOONSTAR COMPANY) 

25

N/079335 2014/03/25 2014/03/25 KABUSHIKI KAISHA MOONSTAR ( a l so t rad ing as 

MOONSTAR COMPANY) 

25

N/079336 2014/03/25 2014/03/25 DEBBIE MORGAN MACAO COMMERCIAL OFFSHORE 

LIMITED

09

N/079337 2014/03/25 2014/03/25 DEBBIE MORGAN MACAO COMMERCIAL OFFSHORE 

LIMITED

14

N/079338 2014/03/25 2014/03/25 DEBBIE MORGAN MACAO COMMERCIAL OFFSHORE 

LIMITED

18

N/079339 2014/03/25 2014/03/25 DEBBIE MORGAN MACAO COMMERCIAL OFFSHORE 

LIMITED

25

N/079340 2014/03/25 2014/03/25 DEBBIE MORGAN MACAO COMMERCIAL OFFSHORE 

LIMITED

35

N/079343 2014/03/25 2014/03/25 臺灣力匯有限公司 05

N/079344 2014/03/25 2014/03/25 臺灣力匯有限公司 05

N/079345 2014/03/25 2014/03/25 KAVIARI SAS 29

N/079346 2014/03/25 2014/03/25 KAVIARI SAS 30

N/079347 2014/03/25 2014/03/25 KAVIARI SAS 31

N/079356 2014/03/25 2014/03/25 Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies 09

N/079357 2014/03/25 2014/03/25 Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies 28

N/079358 2014/03/25 2014/03/25 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/079359 2014/03/25 2014/03/25 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/079370 2014/03/25 2014/03/25 陸蓉之 16

N/079371 2014/03/25 2014/03/25 陸蓉之 28

N/079372 2014/03/25 2014/03/25 陸蓉之 35

N/079373 2014/03/25 2014/03/25 EFC Co., Ltd. 18

N/079374 2014/03/25 2014/03/25 EFC Co., Ltd. 25

N/079375 2014/03/25 2014/03/25 Watson Enterprises Limited 05
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N/079376 2014/03/25 2014/03/25 Watson Enterprises Limited 32

N/079377 2014/03/25 2014/03/25 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/079378 2014/03/25 2014/03/25 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/079379 2014/03/25 2014/03/25 Karl Lagerfeld B.V. 03

N/079380 2014/03/25 2014/03/25 PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 02

N/079381 2014/03/25 2014/03/25 Parfums Christian Dior 03

N/079382 2014/03/25 2014/03/25 上海文迪文化傳播有限公司 33

N/079384 2014/03/25 2014/03/25 IGG SINGAPORE PTE. LTD. 41

N/079386 2014/03/25 2014/03/25 上海緣澍餐飲管理有限公司 43

N/079387 2014/03/25 2014/03/25 COMEX EUROPE S.R.L. 07

N/079388 2014/03/25 2014/03/25 Herbalife International, Inc. 03

N/079389 2014/03/25 2014/03/25 Herbalife International, Inc. 05

N/079390 2014/03/25 2014/03/25 Herbalife International, Inc. 29

N/079391 2014/03/25 2014/03/25 Herbalife International, Inc. 30

N/079392 2014/03/25 2014/03/25 Herbalife International, Inc. 32

N/079393 2014/03/25 2014/03/25 Herbalife International, Inc. 35

N/079394 2014/03/25 2014/03/25 Herbalife International, Inc. 41

N/079395 2014/03/25 2014/03/25 Herbalife International, Inc. 44

N/079402 2014/03/25 2014/03/25 妙麗國際有限公司

MILLIE’S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

18

N/079403 2014/03/25 2014/03/25 妙麗國際有限公司

MILLIE’S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

25

N/079404 2014/03/25 2014/03/25 妙麗國際有限公司

MILLIE’S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

35

N/079405 2014/03/25 2014/03/25 特立美環保及能源管理有限公司 42

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/069165 2014/03/26 浙江龐德時裝有限公司 14 第214條第1款a）項，準用第214條第1款c）項，第9條

第1款c）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º, a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º
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根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/069166 2014/03/26 浙江龐德時裝有限公司 18 第214條第1款a）項，準用第214條第1款c）項，第9條

第1款c）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º, a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/069167 2014/03/26 浙江龐德時裝有限公司 25 第214條第1款a）項，準用第214條第1款c）項，第9條

第1款c）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º, a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/070587 2014/03/26 浙江占士邦服飾有限公司 43 第214條第1款a）項，準用第214條第1款c）項，第9條

第1款c）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º, a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/071876 2014/03/20 Las Vegas Sands Corp. 39 第214條第1款a）項，準用第199條第1款b）項及c）

項，結合第9條第1款a）項。

Alínea b) e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado 

com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a 

alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/071877 2014/03/20 Las Vegas Sands Corp. 41 第214條第1款a）項，準用第199條第1款b）項及c）

項，結合第9條第1款a）項。

Alínea b) e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado 

com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a 

alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/071878 2014/03/20 Las Vegas Sands Corp. 43 第214條第1款a）項，準用第199條第1款b）項及c）

項，結合第9條第1款a）項。

Alínea b) e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado 

com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a 

alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/071879 2014/03/21 Venetian Macau Limited 39 第214條第1款a）項，準用第199條第1款c）項，結合第

9條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º

N/071880 2014/03/21 Venetian Macau Limited 41 第214條第1款a）項，準用第199條第1款c）項，結合第

9條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º

N/071881 2014/03/21 Venetian Macau Limited 43 第214條第1款a）項，準用第199條第1款c）項，結合第

9條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º

N/071882 2014/03/26 Venetian Macau Limited 39 第214條第1款a）項，準用第199條第1款c）項，結合第

9條第1款a）項。
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Alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º

N/071883 2014/03/26 Venetian Macau Limited 41 第214條第1款a）項，準用第199條第1款c）項，結合第

9條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º

N/071884 2014/03/26 Venetian Macau Limited 43 第214條第1款a）項，準用第199條第1款c）項，結合第

9條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º

N/071885 2014/03/26 Venetian Macau Limited 39 第214條第1款a）項，準用第199條第1款c）項，結合第

9條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º

N/071886 2014/03/26 Venetian Macau Limited 41 第214條第1款a）項，準用第199條第1款c）項，結合第

9條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º

N/071887 2014/03/26 Venetian Macau Limited 43 第214條第1款a）項，準用第199條第1款c）項，結合第

9條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º

N/071888 2014/03/27 Venetian Macau Limited 39 第214條第1款a）項，結合第199條第1款c）項，準用第

9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/071889 2014/03/27 Venetian Macau Limited 41 第214條第1款a）項，結合第199條第1款c）項，準用第

9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/071890 2014/03/27 Venetian Macau Limited 43 第214條第1款a）項，結合第199條第1款c）項，準用第

9條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/072042 2014/03/17 Capsugel Belgium NV 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º
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N/072393 2014/03/17 廣州卡奴迪路服飾股份有限

公司

GUANGZHOU 

CANUDILO FASHION & 

ACCESSORIES CO., LTD.

18 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/072394 2014/03/17 廣州卡奴迪路服飾股份有限

公司

GUANGZHOU 

CANUDILO FASHION & 

ACCESSORIES CO., LTD.

25 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/072934 2014/03/28 益元堂生物科技有限公司 05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/074844 2014/03/26 AKTSIONERNO 

DROUJESTVO 

BULGARTABAC 

HOLDING

34 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/074849 2014/03/28 AKTSIONERNO 

DROUJESTVO 

BULGARTABAC 

HOLDING

34 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/075653 2014/03/28 區潤

Ao Ion

25 第214條第1款a）項，準用第214條第1款b）項，第9條

第1款c）項。
Alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/075654 2014/03/28 區潤

Ao Ion

25 第214條第1款a）項，準用第214條第1款b）項，第9條

第1款c）項。
Alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/075842 2014/03/24 Valdimir Pte. Ltd. 09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/075843 2014/03/24 Valdimir Pte. Ltd. 16 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/075844 2014/03/24 Valdimir Pte. Ltd. 35 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/075845 2014/03/24 Valdimir Pte. Ltd. 36 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
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N/075846 2014/03/24 Valdimir Pte. Ltd. 41 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/075847 2014/03/24 Valdimir Pte. Ltd. 42 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/075848 2014/03/24 Valdimir Pte. Ltd. 44 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/076333 2014/03/20 中國生命科技國際有限公司 05 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/076335 2014/03/20 中國生命科技國際有限公司 05 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/076336 2014/03/20 中國生命科技國際有限公司 32 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/076337 2014/03/24 中國生命科技國際有限公司 44 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/077041 2014/03/24 Valdimir Pte. Ltd. 09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/077042 2014/03/24 Valdimir Pte. Ltd. 16 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/077043 2014/03/24 Valdimir Pte. Ltd. 35 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/077044 2014/03/24 Valdimir Pte. Ltd. 36 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
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N/077045 2014/03/24 Valdimir Pte. Ltd. 38 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/077046 2014/03/24 Valdimir Pte. Ltd. 41 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/077047 2014/03/24 Valdimir Pte. Ltd. 42 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/077048 2014/03/24 Valdimir Pte. Ltd. 44 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/077049 2014/03/24 Valdimir Pte. Ltd. 45 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/077098 2014/03/20 Ecolab USA Inc. 01 第9條第1款a）項，結合第199條第1款b）項，準用第

214條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, aplicável ex vi a alínea 

a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077099 2014/03/20 Ecolab USA Inc. 03 第9條第1款a）項，結合第199條第1款b）項，準用第

214條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, aplicável ex vi a alínea 

a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077100 2014/03/20 Ecolab USA Inc. 09 第9條第1款a）項，結合第199條第1款b）項，準用第

214條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, aplicável ex vi a alínea 

a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077168 2014/03/24 Valdimir Pte. Ltd. 38 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/077169 2014/03/24 Valdimir Pte. Ltd. 45 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
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N/077229 2014/03/21 許龍通

Hoi Long Tong

21 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項及b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) e alínea b) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/077230 2014/03/21 許龍通

Hoi Long Tong

25 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項及b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) e alínea b) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/077231 2014/03/21 許龍通

Hoi Long Tong

30 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項及b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) e alínea b) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/077380 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077381 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

35 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077382 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

36 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077383 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

37 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077384 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

38 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077385 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

41 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077386 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

42 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º
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N/077387 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

45 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077388 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077389 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

35 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077390 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

36 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077391 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

37 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077392 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

38 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077393 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

41 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077394 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

42 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077395 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

45 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º
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N/077405 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077406 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

35 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077407 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

36 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077408 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

37 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077409 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

38 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077410 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

39 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077411 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

42 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077412 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

43 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077413 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

45 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/077414 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077415 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

35 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077416 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

36 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077417 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

37 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077418 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

38 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077419 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

39 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077420 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

43 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077421 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

45 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/077422 2014/03/20 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

42 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項及c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/077531 2014/03/20 King.Com Limited 09 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/077532 2014/03/20 King.Com Limited 25 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/077570 2014/03/20 Furama Hotels and Resorts 

International Limited

35 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/077571 2014/03/20 Furama Hotels and Resorts 

International Limited

43 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/077572 2014/03/20 Furama Hotels and Resorts 

International Limited

35 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/077573 2014/03/20 Furama Hotels and Resorts 

International Limited

43 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/078046 2014/03/24 FRAM Group IP LLC. 07 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/078106 2014/03/24 濠江卷煙廠有限公司 34 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/078679 2014/03/25 浙江天皇藥業有限公司 05 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/078932 2014/03/20 華裕藥業有限公司 05 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項和c）項，以及第214條第2款b）項，結合第

215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 

do art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do 

n.º 1 do art.º 199.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/000105

(105-M)

P/000721

(660-M)

P/000727

(666-M)

P/000838

(748-M)

P/000871

(776-M)

P/000969

(874-M)

P/000977

(882-M)
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編號

N.º

P/002115

(2018-M)

P/003143

(3038-M)

P/006206

(6031-M)

P/008413

(8123-M)

P/008414

(8124-M)

P/008416

(8126-M)

P/008417

(8127-M)

P/010225

(10146-M)

P/010317

(10227-M)

P/010319

(10229-M)

P/010321

(10231-M)

P/010327

(10237-M)

P/010330

(10240-M)

P/010505

(10409-M)

P/010858

(10712-M)

P/011064

(10825-M)

P/011065

(10826-M)

P/011066

(10827-M)

P/011067

(10828-M)

P/013776

(13721-M)

N/003977

N/005293 N/005294 N/005447 N/005524 N/005525 N/005554 N/022225

N/022229 N/022339 N/022348 N/022349 N/022901 N/022902 N/023462

N/023463 N/023752 N/023753 N/023805 N/023808 N/023817 N/023820

N/024050 N/024114 N/024115 N/024120 N/024121 N/024122 N/024123

N/024153 N/024244 N/024290 N/024291 N/024297 N/024350 N/024351

N/024419 N/024538 N/024539 N/024540 N/024596 N/024677 N/024681

N/024689 N/024690 N/024707 N/024708 N/024768 N/024810 N/024811

N/024812 N/024813 N/025141 N/025142 N/025143 N/025144 N/025145

N/025187 N/025322 N/025347 N/025465 N/025466 N/025467 N/025468

N/025529 N/025530 N/025531 N/025532 N/025533 N/025534 N/025535

N/025536 N/025609 N/025925 N/025926 N/025927 N/025928 N/025929

N/026011 N/026153 N/026154 N/026155 N/026156 N/026157 N/026158

N/026159 N/026160 N/026204 N/026205 N/026206 N/026207 N/026208

N/026274 N/026321 N/026396 N/026424 N/026425 N/026479 N/026584

N/026612 N/026713 N/026714 N/026715 N/026716 N/026717 N/026864

N/027042 N/027333 N/027334

附註

Averbamento

編號

N.°

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

P/007851

(7621-M)

P/007852

(7622-M)

P/007853

(7623-M)

P/007854

(7624-M)

P/007855

(7625-M)

P/007856

(7626-M)

P/007857

(7627-M)

P/007858

(7628-M)

P/007859

(7629-M)

P/007860

(7630-M)

P/007861

(7631-M)

P/007862

(7632-M)

P/007863

(7633-M)

P/011266

(11288-M)

2014/03/18 更改地址

Modi f i cação 

de sede

LACOSTE 23-25, rue de Provence, 75009 Paris, 

France
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編號

N.°

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

P/011921

(11803-M)

2014/03/25 轉讓

Transmissão

SmithKline Beecham Limited Medtech Products Inc., com sede em 

660 White Plains Road, Tarrytown, New 

York 10591, United States of America

N/004837

N/004838

N/004839

N/004840

N/004841

N/004842

N/004843

N/004844

2014/03/18 更改地址

Modi f i cação 

de sede

Coldwell Banker LLC 175 Park Avenue, Madison, New Jersey 

07940 USA

N/011536

N/011537

N/011538

N/011539

N/013315

N/013316

N/015837

N/015838

N/015839

2014/03/18 更改地址

Modi f i cação 

de sede

LACOSTE 23-25, rue de Provence, 75009 Paris, 

France

N/015902 2014/03/19 轉讓

Transmissão

廈門煙草工業有限責任公司 福建中煙工業有限責任公司，地址為中

國福建省廈門市思明區蓮岳路118號中煙

工業大廈

China Tobacco Fujian Industrial Co., 

Ltd., com sede em No.118, Lianyue 

Road, Xiamen, Fujian, P.R.China

N/020725

N/020726

2014/03/18 更改認別資料

Modif i cação 

de identidade

Asia Pacific Breweries Limited Heineken Asia Pacific Pte. Ltd

N/022008

N/022009

N/022010

2014/03/18 更改認別資料

Modi f i cação 

de identidade

Asia Pacific Breweries Limited Heineken Asia Pacific Pte. Ltd

2014/03/18 更改地址

Modi f i cação 

de sede

Heineken Asia Pacific Pte. Ltd 459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 

639934

N/022225 2014/03/25 轉讓

Transmissão

REGNIER PARIS JL B BRAND, com sede em 14 rue des 

Filles du Calvaire, 75003 Paris, France

N/023805

N/023808

N/023817

N/023820

2014/03/25 更改認別資料

Modi f i cação 

de identidade

ADT Services AG ADT Services GmbH

2014/03/25 更改地址

Modi f i cação 

de sede

ADT Services GmbH Victor von Bruns-St rasse 21, 8212 

Neuhausen am Rheinfall, Switzerland

2014/03/25 合併轉讓

Tra n s m i s s ã o 

por fusão

ADT Services GmbH Tyco Fire & Security GmbH, com sede 

em Victor von Bruns-Strasse 21, 8212 

Neuhausen am Rheinfall, Switzerland

N/024244 2014/03/26 更改地址

Modi f i cação 

de sede

Quality HealthCare Hong Kong 

Limited

3rd Floor, Skyl ine Tower, 39 Wang 

Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong

N/024291 2014/03/19 更改認別資料

Modi f i cação 

de identidade

Shuffle Master, Inc. SHFL entertainment, Inc.
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編號

N.°

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/024419 2014/03/19 更改地址

Modi f i cação 

de sede

Societe Nationale 

d'Exploitation Industrielle des 

Tabacs et Allumettes (SASU)

143 boulevard Romain Rolland, cedex 

14, 75685 Paris, France

N/024538

N/024539

N/024540

2014/03/19 更改地址

Modi f i cação 

de sede

Lucky Brand Dungarees, Inc. 540 South Santa Fe Ave, Los Angeles, 

CA 90013, United States of America

N/025187 2014/03/25 更改認別資料

Modi f i cação 

de identidade

陝西省西鳳酒廠 陝西西鳳酒廠集團有限公司

N/025396 2014/03/17 更改認別資料

Modi f i cação 

de identidade

Starent Networks Corp. Starent Networks LLC

2014/03/17 轉讓

Transmissão

Starent Networks LLC Cisco Systems, Inc., com sede em 170 

West Tasman Drive, San Jose, California 

95134, United States of America

2014/03/17 轉讓

Transmissão

Cisco Systems, Inc. Cisco Technology, Inc., com sede em 170 

West Tasman Drive, San Jose, California 

95134, United States of America

N/026424

N/026425

2014/03/25 更改認別資料

Modi f i cação 

de identidade

InBev Sedrin Brewery Co., Ltd. 百威英博雪津啤酒有限公司

Anheuser-Busch InBev Sedrin Brewery 

Co., Ltd.

N/026479 2014/03/25 更改地址

Modi f i cação 

de sede

林文峰

LAM MAN FONG

Avenida do Ouvidor Arriaga No. 70-A, 

Shop P, Q, AF, AG, Edif. Fortune Tower 

RC, Macau

N/030281

N/030282

N/030283

2014/03/19 轉讓

Transmissão

廈門煙草工業有限責任公司 福建中煙工業有限責任公司，地址為中

國福建省廈門市思明區蓮岳路118號中煙

工業大廈

China Tobacco Fujian Industrial Co., 

Ltd., com sede em No.118, Lianyue 

Road, Xiamen, Fujian, P.R.China

N/034931

N/034932

N/034933

N/034934

N/034935

N/034959

N/034960

N/034961

N/034962

N/034963

2014/03/21 更改認別資料

Modi f i cação 

de identidade

GADO S.r.l. Dolce & Gabbana Trademarks S.r.l.

N/035508

N/035539

N/035566

2014/03/18 轉讓

Transmissão

SMOUHA FABRICS PTY 

LIMITED

Lucky Nominees Pty Ltd, com sede em 

31 Kulgoa Road Bellevue Hill NSW 

2023, Australia

2014/03/18 更改認別資料

Modi f i cação 

de identidade

Lucky Nominees Pty Ltd THE LUCKY DRINK COMPANY 

PTY LTD

2014/03/18 更改地址

Modi f i cação 

de sede

THE LUCKY DRINK 

COMPANY PTY LTD

8/24 B u r ro w s R d, S t Pe t e r s, N S W 

Australia 2044
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編號

N.°

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/038819

N/038820

2014/03/18 更改認別資料

Modi f i cação 

de identidade

Asia Pacific Breweries Limited Heineken Asia Pacific Pte. Ltd

2014/03/18 更改地址

Modi f i cação 

de sede

Heineken Asia Pacific Pte. Ltd 459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 

639934

N/041648

N/041649

N/041650

N/041651

N/041652

N/041653

N/041654

2014/03/21 更改認別資料

Modi f i cação 

de identidade

GADO S.r.l. Dolce & Gabbana Trademarks S.r.l.

N/044410 2014/03/19 轉讓

Transmissão

廈門煙草工業有限責任公司 福建中煙工業有限責任公司，地址為中

國福建省廈門市思明區蓮岳路118號中煙

工業大廈

China Tobacco Fujian Industrial Co., 

Ltd., com sede em No.118, Lianyue 

Road, Xiamen, Fujian, P.R.China

N/053268

N/053269

N/053270

N/053271

N/053272

N/053273

N/053274

N/053275

N/053276

2014/03/18 更改地址

Modi f i cação 

de sede

LACOSTE 23-25, rue de Provence, 75009 Paris, 

France

N/055350 2014/03/18 轉讓

Transmissão

Dentsu Inc. JX Nippon Oil & Energy Corporation, 

com sede em 6-3 Otemachi 2-chome, 

Chiyodaku, Tokyo 100-8162, Japan

N/055729

N/055730

N/055731

N/055732

N/055733

N/055734

N/055735

2014/03/21 更改認別資料

Modi f i cação 

de identidade

GADO S.r.l. Dolce & Gabbana Trademarks S.r.l.

N/066513 2014/03/19 更改認別資料

Modi f i cação 

de identidade

四川請你來餐飲管理有限公司 芭夯餐飲管理有限公司

N/066832

N/066833

N/066839

N/066843

N/066844

N/066847

2014/03/25 轉讓

Transmissão

京都天華會計師事務所有限公司 致同會計師事務所（特殊普通合伙），

地址為中國北京市朝陽區建國門外大街

22號賽特廣場五層

N/075715

N/075717

N/075718

N/075719

N/075720

2014/03/25 更改認別資料

Modi f i cação 

de identidade

Kirin Kyowa Foods Company, 

Limited

MC Food Specialties Inc.

2014/03/25 更改地址

Modi f i cação 

de sede

MC Food Specialties Inc. 2-2, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan
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編號

N.°

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/076061 2014/03/21 更改認別資料

Modi f i cação 

de identidade

GADO S.r.l. Dolce & Gabbana Trademarks S.r.l.

N/076758

N/076759

N/076760

N/076761

N/076762

2014/03/25 更改認別資料

Modi f i cação 

de identidade

Kirin Kyowa Foods Company, 

Limited

MC Food Specialties Inc.

2014/03/25 更改地址

Modi f i cação 

de sede

MC Food Specialties Inc. 2-2, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan

合議庭裁判

Decisões por acórdão

編號

N.º

生效日期

Data de  

vigência

權利人

Titular

類別

Classe

N/037775 2014/03/11 威尼斯人路氹股份有限公司

VENETIAN COTAI, S.A., VENETIAN COTAI LIMITED

21

N/037799 2014/03/11 威尼斯人路氹股份有限公司

VENETIAN COTAI, S.A., VENETIAN COTAI LIMITED

18

N/050348 2014/03/11 Las Vegas Sands Corp. 25

 根據中級法院2014年2月20日之合議庭裁判，並於2014年3月11日已轉為確定裁決，裁定上訴理由不成立，維持上訴所針對

之判決，並命令拒絕有關的商標之註冊。

  Por acórdão de 20 de Fevereiro de 2014, do Tribunal de Segunda Instância, que transitou em julgado no dia 11 de Março de 

2014, o Tribunal decidiu negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida e determinado-se a recusa do registo 

da marca em causa.

判決決定

Decisões por sentença

編號

N.º

生效日期

Data de  

vigência

權利人

Titular

類別

Classe

N/056584 2014/03/10 信息煙草貿易公司

SMS TOBACCO TRADING

34

 根據於2014年2月20日初級法院之判決，並於2014年3月10日已轉為確定判決，裁定上訴理由成立，廢止被上訴之批示， 並

命令拒絕有關商標註冊。

 Por sentença de 20 de Fevereiro de 2014, do Tribunal Judicial de Base, que transitou em julgado no dia 10 de Março de 2014, 

foi julgado procedente o recurso, revogando-se o despacho recorrido e determinando-se a recusa do registo da marca em causa.
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重新轉為有效

Revalidação

編號

N.º

重新轉為

有效之日期

Data de  

revalidação

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/020892 2014/03/27 2014/03/27 澳門貿易投資促進局

INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO 

INVESTIMENTO DE MACAU

35

放棄

Renúncia

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

權利人/申請人

Titular/Requerente

類別

Classe

N/081474 2014/03/17 紅葉投資有限公司

MOMIJI INVESTIMENTO LIMITADA

29

N/081475 2014/03/17 紅葉投資有限公司

MOMIJI INVESTIMENTO LIMITADA

30

N/081476 2014/03/17 紅葉投資有限公司

MOMIJI INVESTIMENTO LIMITADA

43

宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

權利人

Titular

宣布失效申請人

Requerente da declaração de caducidade

N/031060 2014/03/17 凱渥實業股份有限公司

Catwalk Production House & Talent / Model 

Management

UNILEVER PLC

N/053342 2014/03/27 廣州市尚好實業有限公司 Mr. THOMAS RUDOLF MAIER

聲明異議

Reclamação

編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/079781 2014/02/18 王永堅 FEDERATION OF THE SWISS WATCH 

INDUSTRY FH
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編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/080012 2014/02/18 The Net-a-Porter Group Limited Yoshida & Co., Ltd.

N/080290 2014/03/17 Bread N Butter Limited ETRO S.p.A.

N/080291 2014/03/17 Bread N Butter Limited ETRO S.p.A.

N/080699 2014/03/03 鴻運貿易（國際）有限公司

Hung Win Trading Company Limited

文錦豪

Man Kam Ho

N/080719 2014/03/17 HUANG, MING-CHEN Tod’s S.p.A.

N/080782 2014/03/17 勁名有限公司

BRAND NAME LIMITED

CALIDRIS 28 AG

N/080813 2014/03/17 澳門雷士國際有限公司 惠州雷士光電科技有限公司

N V C  L I G H T I N G  T E C H N O L O G Y 

CORPORATION

答辯

Contestação

編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/075715 2014/02/24 Kirin Kyowa Foods Company, Limited McDonald’s International Property Company 

Limited

N/075717 2014/02/24 Kirin Kyowa Foods Company, Limited McDonald’s International Property Company 

Limited

N/075718 2014/02/24 Kirin Kyowa Foods Company, Limited McDonald’s International Property Company 

Limited

N/075719 2014/02/24 Kirin Kyowa Foods Company, Limited McDonald’s International Property Company 

Limited

N/075720 2014/02/24 Kirin Kyowa Foods Company, Limited McDonald’s International Property Company 

Limited

N/076758 2014/02/24 Kirin Kyowa Foods Company, Limited McDonald’s International Property Company 

Limited

N/076759 2014/02/24 Kirin Kyowa Foods Company, Limited McDonald’s International Property Company 

Limited

N/076760 2014/02/24 Kirin Kyowa Foods Company, Limited McDonald’s International Property Company 

Limited

N/076761 2014/02/24 Kirin Kyowa Foods Company, Limited McDonald’s International Property Company 

Limited

N/076762 2014/02/24 Kirin Kyowa Foods Company, Limited McDonald’s International Property Company 

Limited

N/077801 2014/03/07 Fashion TV LLC. FASHION TV Programmgesellschaft mbH

N/077802 2014/03/07 Fashion TV LLC. FASHION TV Programmgesellschaft mbH
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營業場所名稱及標誌之保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的營業場所名稱及標誌登記申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期

限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do art igo 10.º do R JPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de 

estabelecimento na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial 

de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

登記日期

Data de registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

E/000191 2014/03/25 2014/03/25 MISS HAPPY 一人有限公司

E/000192 2014/03/25 2014/03/25 新隆百貨有限公司

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局與澳門特別

行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延伸申請之批

示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a 

Direcção dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir o(s) 

respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo com os artigos 

275.º a 277.º do mesmo diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no 

prazo de um mês a contar da data desta publicação.

附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

J/000149 2014/03/18 轉讓

Transmissão

P to PA 株式會社

P to PA, Inc.

Universal Entertainment Corporation, 

com sede em Ariake Frontier Building, 

Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 

Tokyo 135-0063, Japan
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

J/000383

J/000803

2014/03/18 轉讓

Transmissão

特蘭斯泰克製藥公司

TRANSTECH 

PHARMA, INC.

T R A N ST E C H P H A R M A, L L C, 

com sede em 4170 Mendenhall Oaks 

Parkway, High Point, North Carolina 

27265, U.S.A.

J/000442 2014/03/18 轉讓

Transmissão

株式會社P to PA

P to PA Inc.

Universal Entertainment Corporation, 

com sede em Ariake Frontier Building, 

Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 

Tokyo 135-0063, Japan

J/000616

J/000680

2014/03/18 轉讓

Transmissão

1. 環球娛樂株式會社

Universal 

Entertainment 

Corporation

2. 株式會社PtoPA 

PtoPA, Inc.

Universal Entertainment Corporation, 

com sede em Ariake Frontier Building, 

Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 

Tokyo 135-0063, Japan

J/000786

J/000858

J/000859

J/000873

2014/03/18 轉讓

Transmissão

1. 環球娛樂株式會社

Universal 

Entertainment 

Corporation

2. 株式會社 P to PA 

P to PA Inc.

Universal Entertainment Corporation, 

com sede em Ariake Frontier Building, 

Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 

Tokyo 135-0063, Japan

J/000800 2014/03/18 轉讓

Transmissão

轉化技術製藥公司

TRANSTECH 

PHARMA, INC.

T R A N ST E C H P H A R M A, L L C, 

com sede em 4170 Mendenhall Oaks 

Parkway, High Point, North Carolina 

27265, U.S.A.

發明專利之保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第八十三條及第八十四條第一款的規定，公佈下列

在澳門特別行政區提出的發明專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : I/001164

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/09/12

[71] 申請人 Requerente : 續天曙 
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 地址 Endereço  : 中國台灣台中市西屯區工業38路210號5樓之8 

[72] 發明人 Inventor : 續天曙 

[51] 分類 Classificação  : G06K9/62

[54] 標題 Título  : 遊戲機玩家帳戶辨識系統。

   Sistema de identificação de contas dos jogadores das máquinas de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明為一種遊戲機玩家帳戶辨識系統，其包含一非接觸式帳戶載具與一遊戲機，該遊戲機具

有一登錄處理單元、一顯示介面與對應該非接觸式帳戶載具的一帳戶存取元件，其中該非接觸

式帳戶載具可以是一無線射頻晶片或是一條碼單元，而該帳戶存取元件對應為一射頻存取元

件或是一影像擷取元件與一條碼辨識單元，據此藉由該射頻存取元件即可以非接觸方式取得

該玩家帳戶資料，或是藉由該影像擷取元件以非接觸方式攝取該帳戶二維條碼，再利用該條碼

辨識單元解析該帳戶二維條碼而取得該玩家帳戶資料；以藉由該登錄處理單元查核該玩家帳

戶資料是否正確，並於該顯示介面顯示該玩家帳戶資料，因而可以讓玩家自行登錄並簡單且快

速的確認該玩家帳戶資料，以節省帳戶登錄時間並節省人力，以滿足使用上的需求。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : I/001165

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/09/12

[71] 申請人 Requerente : 續天曙 

 地址 Endereço  : 中國台灣台中市西屯區工業38路210號5樓之8 

[72] 發明人 Inventor : 繆孟達, 蕭宇成 

[51] 分類 Classificação  : A63F13/00, A63F13/12

[54] 標題 Título  : 具有遊戲影像顯示的計分評比系統。

   Sistema de classificação acompanhado com a exibição de imagem de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明包含一遊戲主機、一資料擷取元件、一遊戲螢幕、一佈告欄與一統計伺服器，其中該遊

戲螢幕透過該資料擷取元件連結該遊戲主機，且該資料擷取元件擷取該遊戲主機的一遊戲分

數與一遊戲畫面，又該佈告欄具有一排行榜，且該排行榜具有一排行標準，該統計伺服器當該

遊戲分數到達該排行標準時，通知該資料擷取元件由該遊戲畫面，擷取出產生該遊戲分數的

一遊戲影像，並連同該遊戲分數與對應的一玩家帳號送至該佈告欄予以顯示，據此藉由公佈於

該佈告欄的排行榜，可以增加遊戲趣味使該遊戲主機的使用率提高，並藉由該遊戲影像的撥放

而增加其公信力。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : I/001167

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/09/24

[71] 申請人 Requerente : 瑟爾夫塔甫專業系統有限公司

   SelfTAP Pro Systems Limited
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 地址 Endereço  : 香港北角蜆殼街9-23號秀明中心13樓E座

   Unit E, 13th Floor, Seabright Plaza, 9-23 Shell Street, North Point, Hong Kong

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

[72] 發明人 Inventor : 陳日東 CHAN, Tony Yat-Tung 

[51] 分類 Classificação  : F16L53/00

[54] 標題 Título  : 飲料線路及用於冷凍飲料的飲料冷凍和分發系統。

   Circuito de bebidas e sistema de refrigeração e distribuição de bebidas destinado a bebidas 

geladas.

[57] 摘要 Resumo  : 一種飲料線路，用於當飲料流經該飲料線路時冷卻飲料，所述飲料線路包括允許飲料進入線路

或從線路中流出的空心管道；其中所述管道彎曲纏繞以形成多個多層螺旋形柱，所有的螺旋形

柱相對彼此平行設置且逐列疊放在一起，每個螺旋形柱包括多個層；其中所述管道的橫截面的

寬度不超過8m m；且其中每個螺旋形柱的層的寬度不超過80m m；因此允許整個螺旋形柱佔

用緊湊空間、同時為沿著螺旋形柱的管道部份提供足夠量的外表面區域，從而允許快速冷卻飲

料。 

 附圖 Figura : 

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

2012/08/28 13/596,076 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001194

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/02/18

[71] 申請人 Requerente : SKY 88 TECHNOLOGY LIMITED

 地址 Endereço  : 7C, MG Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

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

[72] 發明人 Inventor : So Ka Yan

[51] 分類 Classificação  : G06F3/048

[54] 標題 Título  : 一張3D紙。

   Uma folha de papel 3D.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了一種3D紙，包括用於獲取數據讀取模塊（1）、用於接收並識別多點觸控的多觸點

手勢識別引擎（2）、根據多觸點手勢識別引擎（2）的動作進行事件調度的事件調度接口（3）、

對數據讀取模塊（1）所獲取的數據進行編輯的編輯模塊（4）、對編輯模塊（4）所編輯的數據進

行渲染的渲染模塊（5）、對渲染模塊（5）渲染結果進行顯示的顯示屏（6）、以及將渲染結果輸

出的數據輸出模塊（7）。將該3D紙允許多點觸控，可識別多種手勢，能讀取多種不同類型的文

件，更加貼合實際，更真實，用戶體驗更好。 

 附圖 Figura : 

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

2012/09/19 12109185.2 中國香港 Hong Kong, China
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[21] 編號 N.º  : I/001231

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/08/20

[71] 申請人 Requerente : Patent Investment & Licensing Company

 地址 Endereço  : 6415 Tenaya Way, Suite 110, Las Vegas, Nevada 89113, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : John F. Acres, Warren White, Mark N. Dailey, William Dale Hermansen, Anthony Mo-

relli, Alex White, Cyrus A. Luciano, John G. Schmitz, Andrew King, Patrick B. Ferguson

[51] 分類 Classificação  : A63F13/00

[54] 標題 Título  : 電子投注。

   Apostas electrónicas.

[57] 摘要 Resumo  : 本系統在分別具有本地無線網路的多個場所中將移動電腦裝置結合到遊戲中，例如電子拉貼

遊戲。各個網路與中心系統通訊，中心系統產生遊戲結果組合和相關的獎勵。每一局遊戲的所

有投注和獎勵均在中心系統上跟蹤，而且中心系統還從其儲存的結果組合中提供每一項遊戲

獎勵和相關的結果。 

 附圖 Figura : 

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

2012/09/17 13/621,528 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001234

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/08/27

[71] 申請人 Requerente : Recurrent Engineering, LLC

 地址 Endereço  : 1155 Dairy Ashford Rd, Suite 560, Houstan, Texas 77079, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : Henry A. Mlcak, Mark D. Mirolli, Yakov Lerner

[51] 分類 Classificação  : F01K25/06

[54] 標題 Título  : 用於提高Kalina循環的效率的可調節系統及方法。

   Método e sistema ajustável para melhorar a eficiência da circulação de «Kalina».

[57] 摘要 Resumo  : Kalina循環控制系統監控Kalina循環的一個或更多個運行參數。該系統計算允許Kalina循環

以提高的效率運行的一個或更多個優化運行參數。該系統將一個或更多個實際運行參數自動

調整到優化參數以便提高Kalina循環的效率。提高Kalina循環的效率的方法包括將一個或更

多個運行參數自動調整到優化配置。

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

2012/08/28 13/597,132 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001236

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/09/05

[71] 申請人 Requerente : SHEKHAR MANGALDAS NANSI

 地址 Endereço  : 5000C Marine Parade Road #19-10 Singapore 449286

 國籍 Nacionalidade  : 新加坡 Singapuriana 

[72] 發明人 Inventor : SHEKHAR MANGALDAS NANSI

[51] 分類 Classificação  : H04B5/00

[54] 標題 Título  : 利用非近場通信（NFC）移動設備實現NFC應用的方法及其系統。

   Método e sistema para concretizar a aplicação de NFC através dos dispositivos móveis de 

NFC.

[57] 摘要 Resumo  : 本公開內容涉及用於使用現有的非近場通信N FC移動設備實現N FC應用的方法和系統。非

N FC移動設備設置有安全存儲器，安全存儲器被適當地初始化和個性化，以經由N FC執行用

戶選擇的業務。移動設備還安裝有用於與定制的Wi-Fi讀取器進行通信的合適的傳輸層，Wi-Fi

讀取器電耦接到行業標準業務終端。 

 附圖 Figura : 

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

2012/09/14 201206873-0 新加坡 Singapura

[21] 編號 N.º  : I/001241

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/09/27

[71] 申請人 Requerente : VANTIV LLC

 地址 Endereço  : 8500 Governors Hill Drive, Cincinnati, Ohio 45249, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[71] 申請人 Requerente : SIGHTLINE INTERACTIVE LLC

 地址 Endereço  : 6871 S. Eastern Ave., Unit C, Las Vegas, Nevada 89119, Estados Unidos sa América

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : Kirk E. Sanford, Thomas M. Sears, Omer Sattar

[51] 分類 Classificação  : A63F13/00

[54] 標題 Título  : 管理及追蹤與遊戲環境相關的非投注帳戶之系統和方法。

   Sistemas e métodos para administração e monitorização de uma conta não exclusivamente 

dedicada a apostas associada a ambiente de jogo.

[57] 摘要 Resumo  : 本文公開的是一個交易便利系統，其被設定為實時地對維持於遊戲環境中的遊戲帳戶的借貸

情況產生影響，並被制定為透過一個私有保密的通訊鏈接與一儲值帳戶的發行金融機構建立

通信，以便實時的對該儲值帳戶的借貸情況產生影響。利用上述儲值帳戶進行的金融交易可用

於客戶關係管理方面。 
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 附圖 Figura : 

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

2012/09/28 61/744,564 美國 Estados Unidos da América

2013/09/22 14/033,493 美國 Estados Unidos da América

2013/09/22 14/033,495 美國 Estados Unidos da América

實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條及第一百二十四條的規定，公佈下列在澳門特別行政

區提出的實用專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-se 

a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste aviso 

até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : U/000099

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/06/12

[71] 申請人 Requerente : Gaming Partners International USA, Inc.

 地址 Endereço  : 1700 South Industrial Road, Las Vegas, Nevada 89102 USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : Emanuel Gelinotte, Gregory Gronau

[51] 分類 Classificação  : A63F11/00

[54] 標題 Título  : 博彩業使用之磁性顏料。

   Pigmento magnético utilizado na indústria de Jogos

[57] 摘要 Resumo  : 一種賭博配件或賭博貨幣，包含一表面，及一混合於該表面之顏料；該顏料配置成當從一來源

引進磁場時，會被該磁場影響，並當賭博配件置於磁場近處時，該顏料從第一種顏色改變成第

二種顏色。 

 附圖 Figura : 

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

2012/05/22 61/650,407 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : U/000115

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/10/24

[71] 申請人 Requerente : 安莉芳（中國）服裝有限公司

   Embry (China) Garments Ltd.

 地址 Endereço  : 中國深圳市布心工業區第四棟西邊二樓

   2/F., West Block 4, Buxin Industrial District, Buxin Road, Shenzhen, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 鄭碧浩 CHENG Pik Ho Liza 

[51] 分類 Classificação  : A41C3/00

[54] 標題 Título  : 夾碗熱壓成型的文胸罩杯。

   Copos de soutiens formados de acordo com o modelo de tigela, através da costura e sob a 

determinada pressão térmica.

[57] 摘要 Resumo  : 一種夾碗熱壓成型的文胸罩杯，它由罩杯本體和設置在罩杯本體上的單個或多個剪切口構成

的夾碗以及縫合於剪切口處的車縫線組成，車縫線與罩杯本體的外表面平滑過渡；剪切口為三

角剪切口，三角剪切口的邊為直線或曲線或折線。本實用新型降低了罩杯部分區域的材料壓縮

比，消除了車縫或黏接過程存在接合位置的凸凹不平的缺陷，提升了文胸的美觀和舒適度。 

 附圖 Figura : 

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

2012/08/20 201220412095.4 中國 China

更正

Rectificações

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/071149 產品名單（2013年8月21日第34期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 34, II Série, de 21 de Agosto de 

2013)

Tabaco, …… ; morta lhas para 

c igarros , tudos de c igarros e 

fósforos.

Tabaco, …… ; morta lhas para 

c igarros , tubos de c igarros e 

fósforos.

N/072128 產品名單（2013年9月4日第36期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 36, II Série, de 4 de Setembro de 

2013)

P r e p a r a d o s  f a r m a c ê u t i c o s , 

veterinários e sanitários; substâncias 

d ietét icas adaptadas para uso 

medicinal, …… , micro elementos, 

s imples ou combinados ; …… ; 

bebidas dietéticas, alimentos, e 

substancias adaptadas para uso 

medico; tudo incluído na Classe 5.

P r e p a r a d o s f a r m a c ê u t i c o s e 

veterinários; preparados sanitários 

para f ins médicos; substâncias 

d ietét icas adaptadas para uso 

medicinal, …… , micro elementos, 

quer singular ou combinados; …… 

; bebidas, alimentos e substâncias 

d ietét icas adaptadas para uso 

médico; tudo incluído na Classe 5.
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程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/080032 商標類別（2013年12月18日第51期

第二組《澳門特別行政區公報》）

Classe da marca (B.O. da RAEM 

n.º 51, II Série, de 18 de Dezembro 

de 2013)

類別 5

Classe 5

類別 3

Classe 3

N/082044 商標類別（2014年3月19日第12期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Classe da marca (B.O. da RAEM 

n.º 12, II Série, de 19 de Março de 

2014)

類別 33

Classe 33

類別 32

Classe 32

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se o seguinte:

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/068928

N/068929

地址（2013年7月3日第27期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Sede (B.O. da RAEM n.º 27, II 

Série, de 3 de Julho de 2013)

中國深圳市羅湖區深南東路3033號

奧海大廈八樓

中國深圳市羅湖區深南東路3033號

粵海大廈八樓

N/072896 商標圖案（2013年9月18日第38期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca  (B.O. da RAEM 

n.º 38, II Série, de 18 de Setembro 

de 2013)

N/078283 產品名單（2013年11月6日第45期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 45, II Série, de 6 de Novembro 

de 2013)

甲殼動物（活的）；蝦（活的）；

多刺龍蝦（活的）；活魚；貝殼類

動物（活的）；活動物。

甲殼動物（活的）；蝦（活的）；

多刺龍蝦（活的）；活魚；貝殼類

動物（活的）；活動物；以上貨品

產自中國上海市崇明縣。

N/080259 地址（2013年12月18日第51期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Sede (B.O. da RAEM n.º 51, II 

Série, de 18 de Dezembro de 2013)

中國廣東省梅州市大浦縣高陂陶瓷

工業園區

中國廣東省梅州市大埔縣高陂陶瓷

工業園區

N/080312 產品名單（2014年2月19日第8期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 8, II Série, de 19 de Fevereiro de 

2014)

...... mostrador de relógio de parede, 

ca ixas para re lógios, peças de 

movimento de relógios de parede e 

relógios.

...... mostradores de relógios, caixas 

para relógios, mecanismos para 

relógios e relógios de pulso.

二零一四年三月三十日於經濟局——局長 蘇添平

Direcção dos Serviços de Economia, aos 30 de Março de 2014. 

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

（是項刊登費用為 $646,280.00）

(Custo desta publicação $ 646 280,00)
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