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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 Dezem-

bro, 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 avi-

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

[210] 編號 N.º : N/091308

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistema de correio de voz; aparelhos de marcação telefónica por voz; atendedores automáti-

cos de chamadas; aparelhos de atendimento automático de chamadas; aparelhos de atendi-

mento automático de chamadas para aparelhos de comunicação; programas de computador; 

software de computador fornecido na Internet; publicações electrónicas on-line (descarregá-

veis da Internet ou uma rede de computadores ou uma base de dados de computador); com-

putadores, hardware e software de computadores; software e programas informáticos que 

permitam soluções para a prestação, comunicação e administração de programas de fideli-

zação, de incentivos e de recompensas; periféricos de computador; firmware de computador; 

ferramentas de desenvolvimento de software informático para redes sociais e aplicações de 

redes sociais; aparelhos e instrumentos científicos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cine-

matográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de verificação (supervisão) e 

de ensino; aparelhos e instrumentos para a gravação, recepção, transmissão e/ou reprodução 

de dados, de informações, de fotografias, de imagens e/ou de som; satélites; antenas parabó-

licas; aparelhos de satélite; aparelhos portáteis para receber e enviar transmissões por saté-

lite; instrumentos de radiodifusão por satélite; estações terrestres de satélite; receptores de 
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satélite; aparelhos de recepção televisiva por satélite; equipamentos de comunicações por 

satélite; transceptores de satélite; aparelhos de vigilância de alvos; aparelhos de codifica-

ção de sinais de ligação ascendente de transmissão de televisão por satélite; aparelhos de 

transmissão para difusão via satélite; antenas de recepção para difusão via satélite; caixas 

de satélite; aparelhos de navegação por satélite; satélites de intercomunicação; aparelhos 

electrónicos de televisão por satélite; aparelhos audiovisuais para uso em satélites; estações 

terrestres de emissões por satélite; material para pontos de venda digitais e sinalização 

electrónica; misturadores de sinal de televisão por satélite; aparelhos de videoconferência; 

telefones, pagers, telemóveis, aparelhos de fax; aparelhos e instrumentos para a visuali-

zação e/ou impressão de dados, informações, fotografias e/ou imagens; suportes de dados 

magnéticos, discos acústicos; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; fitas de vídeo, 

cassetes áudio, discos compactos, disquetes, CD ROMS e DVD ROMS; equipamento de 

processamento de dados; software de computador para navegação e/ou pesquisa de dados, 

ou permitindo navegar e/ou pesquisar numa rede de computadores ou na Internet; cartões, 

fios, discos e dispositivos semicondutores contendo programas de computador; aparelhos, 

instrumentos, redes e circuitos de telecomunicações; cabos, instalações de cabos, fibras 

ópticas, aparelhos e circuitos de comunicação óptica, todos para fins de telecomunicações; 

aparelhos e instrumentos electrónicos e informáticos para débito e/ou crédito de contas fi-

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

mento em conta corrente legíveis por máquina; cartões de fidelização magnéticos ou codi-

ficados; cartões de armazenamento de dados electrónicos, ópticos ou magnéticos para uso 

como cartões de fidelização de clientes; dispositivos e aparelhos electrónicos compostos 

por hardware e software informático para gestão e processamento de informações electró-

nicas e para intercâmbio de informações, para incluir cartões de crédito e de débito, car-

tões pré-pagos, bilhetes electrónicos, cartões de fidelização de clientes, cupões electróni-

cos; aparelhos, instrumentos e software electrónicos e informáticos para comunicação com 

redes de computadores e com a rede informática mundial; software de computador para 

ligar os utilizadores de uma rede de computador a páginas de design e a sites na rede infor-

mática mundial; hardware e software para gestão de bases de dados informáticas; hardware 

e software de computador para descompressão de suportes digitais; aparelhos, equipamen-

tos e dispositivos de televisão, de rádio, de vídeo e de áudio; música digital (descarregável) 

fornecida a partir da Internet e redes de computadores; leitores de MP3 (Moving Picture 

Experts Group-1 audio layer 3); programas de fotografias, de filmes de longa metragem, 

de filmes e de música descarregáveis; software para programação de eventos e para gestão, 

visualização e edição de livros de endereços e informações de contacto pessoal e profissio-

nal; aparelhos para codificação e descodificação de sinais; aparelhos para uso em difusão, 

transmissão, recepção, processamento, reprodução, codificação e descodificação de sinais 

digitais; circuitos e componentes electrónicos todos para o processamento, codificação e 

descodificação de frequência de rádio electrónica e de sinais ópticos; processadores da fala, 

amplificadores, receptores e transmissores; sistemas de alarme; câmaras de segurança; uni-

dades móveis de emissão de rádio e televisão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; 

auriculares; altifalantes; aparelhos e equipamentos de GPS (Sistema de Posicionamento 

Global); programas e equipamentos electrónicos de jogos de computador, electrónicos e 

de vídeo; ecrãs de cristais líquidos para telecomunicações e equipamentos electrónicos; 

set top box; controlos remotos; almofadas para ratos; circuitos integrados; programas de 

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

pacidade de satélite e para o controle remoto automatizado de equipamentos de transmis-

são via satélite; pedómetros; dispositivos para protecção de software («dongles»); sistemas 

operativos de computação em nuvem («cloud»); dispositivos de armazenamento de centros 

de dados; redes e aplicações informáticas em nuvem; plataformas de software informático 
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para redes e aplicações de computação em nuvem; software informático permitindo aos uti-

lizadores programar, visualizar e distribuir áudio, vídeo, texto e outros conteúdos multimé-

dia, incluindo música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desporto, jogos, eventos 

culturais e programas relacionados com entretenimento e educacionais por meio de redes 

de comunicação; software informático destinado a sistemas de navegação por satélite e/ou 

GPS (Sistema de Posicionamento Global) para fins de navegação, planeamento de itinerá-

rios e viagens e mapeamento electrónico; software informático utilizado em telemóveis que 

permite aos utilizadores jogar e descarregar jogos electrónicos, ouvir e descarregar toques 

telefónicos e música, e visualizar e descarregar dados, software, «screen savers» e «wall-

papers»; aparelhos para processamento de transacções de cartões e dados referentes aos 

mesmos e para o processamento de pagamentos; aparelhos de pagamento electrónico on-

-line e off-line; terminais de computador para serviços de pagamento em dinheiro; e peças 

e acessórios para todos os produtos atrás referidos; todos incluídos 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

2014/09/25 303147255 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/091309

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel e cartão e produtos feitos destas matérias; directórios impressos de telefone, de fax, 

de correio electrónico e de websites; circulares, revistas, livros, diários e folhetos; material 

impresso; artigos de papelaria; fotografia; material para embalagem; cartões, em forma 

de cartões de débito, de cartões de crédito, de cartões de lançamento em conta corrente 

e cartões telefónicos excepto cartões codificados e magnéticos; cartões de fidelização, de 

incentivos e de recompensas (excepto cartões magnéticos ou codificados); cartões de sócio; 

materiais de marketing e promocionais; anúncios impressos; manuais de utilizador; mate-

riais de embalagem; todos incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/25 303147255 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/091310

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos com LCD; aparelhos de jogos electrónicos manuais [automáticos] [com 

excepção dos adaptados para uso com receptores de televisão]; brinquedos de jogos de car-

tas de brincar; figurinhas como brinquedos; figurinhas de pelúcia; figurinhas empalhadas 

de brincar; jogos de tabuleiro; bolas para jogos; bonecas; camas, roupas, biberões, casas e 

quartos para bonecas; acessórios para bonecas; conjuntos de brincar para bonecas; mah-

-jong; pranchas de skate; brinquedos para fazer bolas de sabão; móbiles para brincar; ursos 

de pelúcia; máscaras de brinquedo; aparelhos de entretenimento e jogos electrónicos ex-

cepto os adaptados para uso com um ecrã ou monitor externo; máquinas de jogos de vídeo 

e máquinas de jogos de vídeo manuais para uso doméstico, que não se  destinem a ser uti-

lizadas com receptores de televisão; jogos e brinquedos; artigos e aparelhos de ginástica e 

de desporto; brinquedos; decorações para árvores de Natal; jogos de ação e perícia; figuras 

de ação e respectivos acessórios; jogos de cartas; brinquedos de multi-actividades para 

crianças; jogos de badmington; balões; bolas de basquete; brinquedos para o banho; bolas 

de beisebol; bolas de praia; almofadões maleáveis (brinquedos); bonecas feitas de saqui-

nhos cheios de feijões; blocos de construção; bolas de bowling; conjuntos de varinhas para 

fazer bolas de sabão e respectivas soluções; jogos de xadrez; cosméticos de brincar para 

crianças; meias para árvores de Natal; figuras de brinquedo colecionáveis; móbiles para 

berços; berços de brincar; discos de lançar de brincar; brinquedos de ação eléctricos; equi-

pamentos vendidos como uma unidade para jogar jogos de cartas; equipamento de pesca; 

bolas de golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe; unidades portáteis para jogar 

jogos electrónicos; discos de hóquei; brinquedos insufláveis; quebra-cabeças; cordas de sal-

tar; papagaios (brinquedos); truques de magia (brinquedos); berlindes; jogos manipuláveis; 

brinquedos mecânicos; caixas de música de brincar; brinquedos musicais; jogos de salão; 

brindes para festas sob a forma de pequenos brinquedos; jogos para festas; cartas de jogar; 

brinquedos de pelúcia; marionetas; patins de rodas; bolas de borracha; bolas de futebol; 

piões; brinquedos de apertar; brinquedos empalhados; mesas para ténis de mesa; jogos de 

alvos; bolas de ténis; figuras de ação de brincar; conjuntos de baldes e pás para brincar; ve-

ículos de brincar; scooters de brincar; carrinhos de brinquedo; kits de montagem de mode-

los de brincar; figuras de brinquedo; bancos de brinquedo; camiões de brinquedo; relógios 

de brinquedo; brinquedos de corda; brinquedos com piões e discos giratórios; brindes de 

papel para festas; chapéus de papel para festas; sacos de papel para festas (brindes de papel 

para festas); peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos; tudo incluído na classe 

28.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/25 303147255 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/091311

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, 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 negócios empresariais; serviços de gestão de negócios empresariais 

relacionados com estratégia de alojamento, gestão de espaço, gestão de relocalização, ges-

tão de leasing, administração de custos de ocupação para escritórios, lojas de venda a reta-

lho, instalações residenciais e industriais; serviços de consultadoria de gestão empresarial; 

administração e gestão de hotéis e de negócios; serviços de marketing e de promoção; pu-

blicação de materiais de publicidade; marketing de instalações vagas; serviços de publicida-

de e de promoção e serviços de informações relativas aos mesmos; serviços de informações 

comerciais; disseminação de materiais de publicitários, actualização de materiais publici-

tários, compilação de anúncios para uso como páginas web na Internet; aluguer de espa-

ço publicitário; processamento de dados de computador; armazenamento e recuperação 

electrónica de dados, documentos, texto, vídeo e ficheiros; armazenamento e recuperação 

electrónica de informações técnicas; recepção, armazenamento e fornecimento de informa-

ções e dados comerciais computadorizados; serviços de vendas, de negócios, de publicidade 

e informação promocional; organização, operação e supervisão de sistemas de fidelização, 

recompensas e de incentivos para clientes; organização e gestão de operações comerciais 

para a fidelização do cliente assim como recompensas e incentivos aos clientes, nomeada-

mente, com a oferta de cartões de fidelização de clientes; emissão de cartões de fidelização, 

de recompensas e de incentivos; serviços promocionais sob a forma de organização, ope-

ração, gestão e supervisão de programas de fidelização, de recompensas e de incentivos; 

serviços de promoção em conexão com programas de recompensas e/ou fidelização e incen-

tivos para clientes; serviços promocionais sob a forma de gestão e administração de pro-

gramas de fidelização e de incentivos; serviços promocionais sob a forma de organização, 

operação, gestão e supervisão de sistemas de incentivos, de recompensas e de fidelização 

para promoção de vendas; serviços de informação e assessoria promocionais fornecidos a 

membros e assinantes programas de incentivos, recompensas e de fidelização e serviços de 

consultadoria ao cliente relacionados com a prestação de informações relativas a saldos de 

conta e detalhes da transação dos mesmos; fornecimento de programas de fidelização, de 

incentivos e de recompensas para clientes; serviços de gestão, supervisão e promocionais 

relacionados com programas de fidelização, de incentivos e de recompensas para clientes; 

promoção de vendas ou fornecimento de produtos ou serviços de terceiros através de pro-

gramas de fidelização, de incentivos e de recompensas para clientes; monitorização, com-

pilação e gestão de informações de negócios relacionadas com os programas de fidelização, 

de incentivos e de recompensas para clientes; atendimento de chamadas (para assinantes 

não disponíveis); atendimento de chamadas (para terceiros); serviço de leilões fornecido 

na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de vendas, negócios, publicidade e informa-

ção promocional através de uma rede informática mundial; apresentação de produtos em 

meios de comunicação para fins de venda a retalho; a reunião, em benefício de terceiros, de 

uma variedade de produtos, permitindo que os clientes vejam e comprem facilmente esses 

produtos a partir de uma sítio Web na Internet de mercadorias em geral e num estabeleci-

mento de venda grossista; venda a retalho e por grosso de telefones, produtos electrónicos 

e de telecomunicações, hardware e software de computadores, baterias, carregadores de 
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baterias, aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão e/ou reprodução 

de dados, informações, fotografias, imagens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras 

preciosas, material impresso, artigos de papelaria e cartões codificados magnéticos e não 

magneticamente, móveis, molduras, utensílios domésticos e de cozinha, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, carros, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, tintas, ver-

nizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfumaria, cosméticos, loções para o 

cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações de limpeza e branqueamento, velas, 

produtos farmacêuticos e produtos de higiene, itens de ferragens e quinquilharia metálica, 

talheres, lâminas de barbear e ferramentas manuais, computadores, máquinas de calcular, 

aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, óculos e ócu-

los de sol, aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, 

de refrigeração, de secagem, de ventilação, fornecimento de água e instalações sanitárias, 

objectos em prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revis-

tas, cartões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e material de 

escritório, couro e imitações de couro e produtos feitos com esses materiais, malas de mão, 

porta-moedas, carteiras de bolso, carteiras de couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, 

espelhos, cabides, marca-pratos, artigos de modista, coberturas de cama e de mesa, brin-

quedos e artigos desportivos, alimentos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em 

conserva, secos e cozidos, compotas e molhos de frutos, ovos, leite e produtos lácteos, óle-

os e gorduras comestíveis, café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimen-

tos, frutos e legumes frescos, cerveja, água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não 

alcoólicas, bebidas alcoólicas, produtos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; 

venda a retalho de alimentos e utensílios domésticos; publicidade através de correspondên-

cia directa; serviços de gestão de hotéis (para terceiros); serviços de encomendas (para ter-

ceiros); prestação de informações empresariais através da Internet; serviços de secretaria-

do; informação estatística; organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; 

serviços de negócios comerciais relacionados com a compilação e o aluguer de listas de 

endereços; leasing de equipamento electrónico (equipamento de escritório) e de aparelhos 

de processamento e de armazenamento de dados; investigação empresarial; serviços de ad-

ministração de empresas para o processamento de vendas feitas na internet; promoção de 

vendas (para terceiros); serviços de aquisição para terceiros (aquisição de bens e serviços 

para outras empresas); promoção de vendas através da emissão e reajustamento de cupões-

-prémio; serviços de referências e de colocação de pessoal; agências de despacho alfande-

gário para importação-exportação (serviços de agência de importação e exportação); agên-

cias para assinaturas de jornais; reprodução de documentos; operação de calculadoras, má-

quinas de escrever, máquinas de telex electrónicas, e máquinas para escritório relacionadas 

(trabalhos de escritório); transcrição (incluindo escrita em papel de stencil); fornecimento 

de informações de negócios através da recepção, informação e orientação de visitantes de 

edifícios; aluguer e leasing de máquinas de escrever, fotocopiadoras e processadores de 

texto; informações de emprego; aluguer e leasing de distribuidores automáticos; gestão de 

negócios de instalações desportivas (para terceiros), gestão de relacionamento com clien-

tes; serviços de gestão de negócios relacionados com o comércio electrónico; contabilidade; 

serviços de registo (serviços de clientes) para cartões de crédito, cartões de lançamento 

em conta corrente, cartões multibanco, cartões de garantia de cheques, cartões de débito, 

cartões de pagamento, cartões financeiros e cartões de compras; serviços de consultadoria, 

informação, gestão e assessoria relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos 

incluídos na classe 35.
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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

2014/09/25 303147255 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/091312

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, 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 : Serviços de seguros; subscrição de seguros de saúde; subscrição de seguros de vida; servi-

ços de seguros médicos; informações sobre seguros; corretagem de seguros; consultadoria 

de seguros; serviços de análise e de consultadoria de investimentos; negócios imobiliários; 

organização de aluguer e arrendamento; aluguer e arrendamento de bens imóveis; esti-

mativas imobiliárias; valorizações imobiliárias, financiamento imobiliário, investimento 

imobiliário; serviços de corretagem de imóveis; serviços de agência imobiliária; gestão de 

imóveis relacionados com terrenos, estradas, pontes, centrais eléctricas, prédios de escritó-

rios, edifícios e construções e infra-estruturas; serviços de agência de habitação; serviços 

actuariais; serviços de gestão e de consultoria imobiliária; cobrança de rendas; gestão de 

aluguer e/ou de arrendamento; aluguer de escritórios (imóveis); aluguer de apartamentos 

e de andares; avaliação de imóveis; agências de arrendamento, aluguer e leasing de aloja-

mentos; serviços de gestão de alojamentos; avaliação financeira de bens imóveis; prestação 

de informações financeiras através da Internet; serviços de depósitos de segurança e de 

emissão de vales de viagem; investimentos de capital; avaliação financeira (seguros, banca, 

imobiliário); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e de seguros; 

serviços financeiros prestados por meio de telecomunicações; serviços de consultadoria 

e assessoria financeira; serviços financeiros relacionados com programas de fidelização, 

de incentivos e de recompensas para clientes; serviços de troca e de resgate em relação a 

programas de fidelização, de incentivos e de recompensas para clientes; organização de 

descontos em relação a programas de fidelização, de incentivos e de recompensas para 

clientes; serviços financeiros relacionados com cartões de fidelização; pagamentos através 

de cartões de fidelização; fornecimento de serviços de cartões de descontos e outros servi-

ços de descontos como parte de um programa de fidelização de clientes; emissão de títulos 

de valor, como parte de um programa de filiação para clientes; emissão de vales ou fichas 

de valor em relação à oferta de benefícios para programas de fidelização de clientes e de 

compradores assíduos; home banking; serviços bancários prestados on-line a partir de uma 

base de dados informática ou da Internet; serviços de corretagem de títulos, serviços de 

cotação na bolsa; corretagem de acções e de títulos, análise financeira, prestação de infor-

mações financeiras; serviços de cartão de crédito, serviços de cartão de débito, serviços de 

cartão de lançamento em conta corrente e serviços de garantia de cheques; serviços ban-
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cários, de contas-poupança e de investimentos; serviços de gestão financeira; serviços de 

compensação financeira; verificação de crédito através de uma rede informática de infor-

mações mundial; serviços electrónicos de gestão de riscos de crédito; serviços de pagamen-

to electrónico de facturas e de pagamento electrónico de compras; serviços de crédito e de 

débito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de cartões de valor 

armazenado, cartões de crédito e cartões de débito; serviços de cartões de crédito telefó-

nicos; serviços de informações relativas a finanças e seguros, prestados online a partir de 

uma base de dados de computador ou da Internet; agência de cobrança de facturas de gás e 

electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação de jóias; ava-

liação de carros usados; prestação de informações sobre impostos; angariação de fundos 

de beneficência; aluguer de máquinas de processamento ou de contagem de papel-moeda 

e moedas; aluguer de máquinas de distribuição de numerário ou de caixas automáticas de 

pagamentos; aluguer e/ou locação de cofres; facturação de serviços prestados por meio de 

redes de telecomunicações; administração de fundos de investimento; serviços de fundos 

de investimento empresariais; serviços fiduciários empresariais; assessoria financeira rela-

cionada com fundos de investimento; gestão de fundos de investimento financeiros; gestão 

de fundos de investimento; serviços de sociedades de investimento; gestão e investimento 

de fundos unitários; serviços de assessoria relacionados com fundos unitários; gestão e 

aconselhamento de fundos de investimento; serviços de fundos de investimento; serviços 

de pagamento electrónico; liquidação electrónica de contas via Internet móvel sem fios; ser-

viços de crédito; conselhos relativos ao crédito; emissão de cartões de crédito; serviços de 

consultadoria, informações e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos 

incluídos na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/25 303147255 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/091313

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de informações relacionadas com reparações ou instalações, prestados online a 

partir de uma base de dados de computador ou da Internet; construção de edifícios; enge-

nharia civil; supervisão da construção de edifícios; serviços de construção, de reparação, 

manutenção e instalação; empreendimentos imobiliários; instalação, manutenção e restau-

ração de móveis; pintura, instalação, limpeza, manutenção e reparação de máquinas, plan-

tas e sinais; instalação e reparação de elevadores; aluguer de equipamentos de construção; 

reparação, instalação e manutenção de instrumentos e aparelhos electrónicos, informáticos 
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e de telecomunicações; instalação e reparação de hardware informático; instalação e repa-

ração de telefones; instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para 

escritórios; serviços de manutenção, reparação e instalação; instalação, manutenção e repa-

ração de aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou de imagens para 

a transmissão, distribuição e difusão de informações, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animações e texto, através de sistemas de satélite ou redes de computadores; instalação e 

reparação de equipamento de processamento de dados, aparelhos de telecomunicações, 

material para pontos de venda digitais e sinalização electrónica; reparação e construção 

submarinas; aluguer e leasing de máquinas e instrumentos para exploração de minas; alu-

guer e leasing de equipamentos de estações gasolina (não para a reparação e manutenção 

de automóveis); serviços de consultadoria, informações e assessoria relacionados com os 

serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 37.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/25 303147255 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/091314

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecimento de acessos e ligações de telecomunicações a 

bases de dados informáticas e à Internet; serviços de comunicações electrónicas; serviços 

de telecomunicações interactivas; telecomunicações de informação (páginas web), progra-

mas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à Internet ou a 

bases de dados; serviços de portal de telecomunicações; serviços de comunicação de rede 

informática; fornecimento de acesso de telecomunicações a serviços e estruturas da World 

Wide Web; comunicação por terminais de computador, comunicação por redes de fibra óp-

tica, transmissão de mensagens e imagens assistida por computador, transmissão por fax, 

envio de mensagens, serviços de paging, aluguer de modems, serviços de comunicação de 

dados por meios electrónicos; serviços de telefone; serviços telefónicos móveis; serviços te-

legráficos; serviços de telex; serviços de linha telegráfica; recolha e fornecimento de comu-

nicados de imprensa (agências noticiosas); serviços de comunicação via satélite; serviços de 

correio electrónico; aluguer de equipamentos de telecomunicações; serviços de envio, rece-

bimento e encaminhamento de mensagens electrónicas; compilação, transmissão e distri-

buição de dados por via electrónica; compilação, transmissão e distribuição de mensagens 

de correio, informações de imagens fixas e/ou animadas, tais como caracteres, mensagens, 

música e imagens, telegramas, informações e dados através de meios mecânicos, electróni-

cos, telefónicos, de telex, por cabo, por computador e por satélite; transmissão, difusão e 
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recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e em movimento e dados, em formato comprimido 

ou não comprimido, e em tempo real ou diferido; serviços electrónicos de mensagens, de 

conferência e de transmissão de encomendas; serviços de comunicação para fins de video-

conferência; serviços de vídeo conferência via satélite; serviços de videoconferência; ser-

viços de comunicação de rádio e televisão; serviços de comunicação entre computadores; 

comunicação por boletins de informações electrónicos permitindo aos utilizadores efectuar 

uma conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e um boletim 

electrónico contendo informações de imagens fixas e de imagens animadas e informações 

de voz, tais como caracteres; fornecimento de boletins de informações electrónicos e de 

painéis de afixação de mensagens para a transmissão de mensagens; fornecimento de fó-

runs de discussão; fornecimento de acesso de telecomunicações a aparelhos de codificação 

e de descodificação de sinal; serviços de difusão televisiva; difusão e transmissão de pro-

gramas de rádio e de televisão; difusão televisiva por cabo; difusão de música; transmissão 

de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; elabo-

ração de relatórios em relação aos serviços anteriores; fornecimento de instalações de te-

lecomunicações para discussões e conversações interactivas; serviços de telecomunicações 

prestados por meio de cartões telefónicos pré-pagos; serviços telefónicos relacionados com 

a autorização de cartões de crédito; fornecimento de acesso a websites de música digital na 

Internet; fornecimento de acesso de telecomunicações a websites de MP3 (Moving Pictu-

re Experts Group-1 Audio Layer 3) na Internet; distribuição de música digital através de 

telecomunicações; consulta informatizada de listas telefónicas; transmissão de informa-

ções relacionadas com serviços de compras e de venda a retalho em geral on-line; serviços 

de transmissão de video-on-demand; fornecimento de protocolos de Voz sobre Internet 

(VoIP), de comunicações peer-to-peer; fornecimento de acesso a alta velocidade a redes 

locais e a uma rede informática mundial de informação; serviços de teletexto; serviços de 

informações de agências noticiosas e de agência de notícias; transmissão de notícias; forne-

cimento de instalações de difusão de televisão e de rádio via satélite; operação de estações 

terrestres de transmissão e/ou recepção via satélite (fixas ou transportáveis); difusão de 

programas de televisão transmitidos por satélites, Internet ou por outros meios electró-

nicos; serviços de telecomunicações em relação a sistemas on-line baseados na web para 

reserva de funções via satélite e para o controlo remoto automatizado de equipamentos de 

transmissão via satélite; leasing de tempo de acesso a uma base de dados de computador; 

fornecimento de acesso a uma base de dados de computador na rede mundial informática 

para pesquisa e recolha de informações, dados, websites e recursos disponíveis em redes de 

computadores; fornecimento de acesso a uma base de dados informática contendo publica-

ções electrónicas e dados, através de redes informáticas, para tratamento e/ou visualização; 

fornecimento de acesso a computadores remotos contendo edições electrónicas, boletins 

electrónicos de informações, bases de dados e informações acessíveis através de computa-

dor; exploração de salas de conversação (serviços de salas de conversação); consultadoria 

na área de equipamento de processamento de dados, aparelhos para gravação, transmis-

são ou reprodução de som ou imagens, tudo para a transmissão, distribuição e difusão de 

informações, dados, gráficos, som, música, vídeos animação e texto, através de sistemas 

de satélite ou redes informáticas terrestres, hardware de computador, software de compu-

tador, tecnologia da informação, aparelhos de telecomunicações, aparelhos e instrumen-

tos electrónicos e da Internet; operação de motores de pesquisa; operação de motores de 

busca; serviços de transmissão electrónica on-line para transacções seguras de pagamento; 

transmissão electrónica de informações através de computadores, redes de computadores e 

telefones móveis; serviços de consultadoria, informações e assessoria relacionados com os 

serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 38.
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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

2014/09/25 303147255 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/091315

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte sob a forma de gestão da logística relacionada com o transporte; 

serviços de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens 

de iate e/ou de barco; serviços de agência de viagens; serviços de informação e de re-

servas de viagens; serviços de agência de bilhetes de viagens; organização de viagens e 

informação sobre as mesmas, tudo fornecido on-line a partir de uma base de dados in-

formática ou da Internet; organização, reserva e planeamento de viagens; excursões, via-

gens de um dia e excursões turísticas, como parte de um programa de filiação do clien-

te; programas de bónus, de fidelização e de recompensas para passageiros frequentes; 

fornecimento de informações relacionadas com viagens e turismo através da Internet ou 

através de redes de telecomunicações; transporte de mercadorias e de passageiros; em-

balagem e armazenagem de mercadorias; fornecimento de informações rodoviárias e de 

trânsito, serviços de motorista; carga e descarga de mercadorias; serviços de fretamento; 

serviços prestados por empresas de mudanças; corretagem para aluguer, leasing, venda, 

compra e/ou fretamento de navios e/ou barcos; salvamento e desencalhe de navios e/ou 

barcos; pilotagem; distribuição e fornecimento de gás; distribuição e fornecimento de 

electricidade; distribuição e fornecimento de calor (aquecimento); distribuição e forne-

cimento de água; serviços de instalações para atracagem; aluguer de armazéns; forneci-

mento de áreas de voo; fornecimento de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de 

cadeiras de rodas; gestão de parques de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; 

aluguer e/ou leasing de contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou le-

asing de carros; aluguer e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de 

veículos movidos pelo homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento me-

cânicos; aluguer e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas de embalagem 

ou acondicionamento; aluguer e/ou leasing de frigoríficos com congeladores; aluguer e/

ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; recolha de resíduos e 

lixos industriais; agências de despacho para importação-exportação (despacho alfande-

gário); serviços de informações, assessoria e consultadoria relacionados com todos os 

serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 39.
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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

2014/09/25 303147255 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/091316

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Tratamento de materiais relacionados com produtos electrónicos e aparelhos de telecomu-

nicações; processamento e tratamento de matérias-primas; processamento e tratamento de 

recursos naturais; tratamento de materiais de construção; serviços de edição e impressão 

de fotografias digitais (manipulação de imagens digitais); fabrico por encomenda de com-

putadores para terceiros; fabrico por encomenda de placas-mãe e outras placas de circuitos 

elétricos impressos; processamento de filmes cinematográficos; revelação de filmes fotográ-

ficos; processamento de filmes fotográficos; impressão de fotografias; impressão de padrões 

em t-shirts; serviços de informação relacionados com o tratamento de materiais, fornecidos 

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

offset; impressão de fotogravuras; serviços de serigrafia; serviços de impressão litográfica; 

serviços de impressão tipográfica (anastática); destruição de resíduos e lixo domésticos; 

destruição de resíduos e lixo industriais; aluguer e locação de máquinas de tricô; aluguer e 

locação de máquinas de impressão tipográfica (anastática); aluguer e locação de aparelhos 

de ar condicionado; serviços de informações, assessoria e consultadoria relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 40.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/25 303147255 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/091317

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong
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 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Publicação de textos, livros e diários (outros que não textos publicitários); publicação de 

diagramas, imagens e fotografias; serviços de educação, formação e instrução relaciona-

dos com telecomunicações, computadores, programas de computador, design de web sites, 

comércio electrónico, gestão de negócios e publicidade; prestação de educação, recreação, 

instrução, acções de formação e treino interactivos e não-interactivos; design de cursos 

de formação, exames e qualificações; serviços de consultadoria relativos à concepção de 

cursos de formação; entretenimento prestado por média electrónica e digital interactiva; 

serviços de jogos electrónicos fornecidos por meio da Internet; fornecimento de informa-

ções relativas à educação, formação, entretenimento, recreação, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresenta-

ção e direcção de eventos e competições para fins educativos e de entretenimento; serviços 

de agência de bilhetes para entretenimento; informação relativa a entretenimento ou edu-

cação, prestada online a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; forne-

cimento de música digital (não descarregável) a partir da Internet; fornecimento de música 

digital (não descarregável) a partir de web sites na Internet de MP3 (Moving Picture Ex-

perts Group-1 Audio Layer 3); serviços de entretenimento e de educação relacionados com 

planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material 

áudio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais 

de satélite, pela Internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de gravações de som; preparação de progra-

mas de entretenimento para difusão; preparação de programas de documentários para 

difusão; preparação de programas de notícias para difusão; fornecimento de notícias; servi-

ços de repórteres; informações relativas a eventos desportivos ou culturais, actualidades e 

notícias de última hora fornecidas por transmissão de televisão via satélite, Internet ou por 

outros meios electrónicos; produção de televisão, rádio e cinema; espectáculos televisivos 

por satélite; séries televisivas via satélite; programas de televisão por satélite; prestação 

de informações, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e texto para fins de entre-

tenimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações de clubes de lazer, desportivas 

e de ginásio; espectáculos de grupos musicais; serviços de clubes de entretenimento, de 

discotecas, de espectáculos de moda, e de clubes nocturnos; serviços de clube relacionados 

com entretenimento, educação e serviços culturais; organização de serviços desportivos e 

culturais; planeamento, condução e prestação de conferências, convenções, congressos, se-

minários e acções de formação; organização e realização de exposições, desfiles de moda, 

espectáculos educativos e espectáculos e apresentações culturais; serviços de exposições 

e galeria de arte; serviços de galeria relacionados com leasing de belas artes; serviços de 

educação; serviços de formação relacionados com a saúde e a segurança no trabalho, con-

servação ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de degustação de vinhos; 

serviços de entretenimento; fornecimento de informações didácticas sobre materiais de 

pesquisa e respectivo agenciamento; realização, organização, planeamento e gestão de se-

minários; adestramento de animais; exibição de plantas; exposição de jardins; exposição de 

cavernas; exibição de animais; direcção da produção de programas de difusão; serviços de 

instrução relacionados com o funcionamento de máquinas e equipamentos, incluindo equi-

pamentos de audiovisual, usados para a produção de programas de difusão; fornecimento 

de estúdios de áudio e de imagem; fornecimento de instalações desportivas; fornecimento 

de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, formação musical ou educativa; 
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agências de reserva de entretenimento; aluguer e leasing de projectores de cinema e acessó-

rios; aluguer e leasing de filmes de longa-metragem (cine-metragens); aluguer e leasing de 

brinquedos; aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de equipamentos 

de esqui; aluguer e leasing de equipamentos de mergulho; aluguer e leasing de aparelhos de 

televisão; empréstimo de livros; serviços de arquivo de biblioteca; serviços de legendagem; 

serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimento; 

fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou imagens, ou filmes através 

de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos de computador 

e concursos online; aluguer e leasing de aparelhos de rádio; aluguer de discos e fitas mag-

néticas pré-gravadas; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de negativos 

fotográficos; aluguel e leasing de positivos fotográficos; aluguer e leasing de máquinas e 

instrumentos para uso em parques de diversões e parques recreativos; aluguer e leasing de 

máquinas de jogo; empréstimo de equipamento de jogo; empréstimo de equipamentos de 

jogo de arcada; empréstimo de fotografias; fotografia; serviços de entretenimento de vídeo 

online; aluguer e leasing de câmaras; aluguer e leasing de máquinas e implementos de pes-

ca; tradução; interpretação; concepção, criação e alojamento de websites para pagamento 

de contas; serviços de consultadoria, informações e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; todos incluídos na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/25 303147255 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/091318

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços informáticos relacionados com a criação de índices de informação, sites e recursos 

em redes de computadores; programação de computadores; serviços de integração de com-

putadores; design, desenho e escrita comissionada, todos para a compilação de páginas web 

na Internet; criação e manutenção de web sites; hospedagem de web sites de terceiros; ins-

talação, manutenção e reparação de software de computador e programas de computador, 

actualização de software de computador, serviços de informática em matéria de recupera-

ção de dados informáticos, design de software de computador; serviços informáticos rela-

cionados com o fornecimento de programas de fidelização, de incentivos e de recompensas; 

serviços de design e design de engenharia relacionados com sistemas e aparelhos de tele-

comunicações; testes de aparelhos e instrumentos de computação, de telecomunicações, 

eléctricos e electrónicos; análise de sistemas de informática; desenvolvimento de bases de 

dados informáticas; aluguer e leasing de computadores, aparelhos de informática, software 



3372 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 9 期 —— 2015 年 3 月 4 日

de computador e dados de computador; serviços de computador relacionados com serviços 

de home shopping fornecidos a partir da Internet; codificação e descodificação de sinais in-

formáticos e electrónicos; design e desenvolvimento de hardware de computador; design de 

bases de dados de computadores e de formatos de registo electrónico; serviços de manuten-

ção e suporte de computadores e de software; serviços de design de software e hardware de 

computadores para uso em telecomunicações e aplicações de protocolos de Voz sobre In-

ternet (VoIP), transmissão de dados e de mensagens instantâneas; fornimento de uso tem-

porário on-line de software de computadores, não descarregável que permite aos assinantes 

utilizar os serviços de comunicação VOIP; fornecimento de software on-line para descarre-

gamento por terceiros permitindo aos assinantes utilizar os serviços de comunicação VOIP; 

serviços de redes social e de comunidades virtuais; design de software e hardware de com-

putadores para uso em sistemas on-line baseados na web para reserva de capacidade de sa-

télite e para o controlo remoto automatizado de equipamentos de transmissão via satélite; 

serviços de consultadoria e assessoria técnica; monitorização de aparelhos para gravação, 

transmissão ou reprodução de som ou imagens para a transmissão, distribuição e difusão 

de informações, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e texto, através de sistemas 

de satélite ou de redes de computadores; monitorização de equipamentos de processamen-

to de dados, hardware de computador, aparelhos de telecomunicações, material para pon-

tos de venda digitais e sinalização electrónica; serviços de consultadoria de computação em 

nuvem; informações meteorológicas; arquitectura; levantamentos topográficos; vistorias 

geológicas, pesquisa e prospecção; testes, triagem e pesquisas de produtos farmacêuticos, 

de cosméticos e de alimentos; pesquisa de construção civil e planeamento urbano; testes e 

pesquisas para a prevenção da poluição; testes e investigação sobre electricidade; testes e 

investigação sobre engenharia civil; ensaios, inspecção e pesquisa nas áreas da agricultura, 

pecuária e indústrias de produtos marinhos; aluguer e leasing de aparelhos e instrumentos 

de medição; aluguer e leasing de equipamentos de fixação; aluguer e leasing de equipamen-

tos de diagnóstico de ultra-sons (excepto para fins medicinais); serviços de consultadoria e 

assessoria relacionados com a conservação de energia; auditorias sobre energia; serviços de 

design ambiental; conservação e gestão ambiental; testes e avaliação da saúde e segurança 

no trabalho; serviços de arquitectura e design; design de interiores de edifícios, escritórios 

e apartamentos; serviços de fornecedores de aplicações que fornecem serviços de comuni-

cação que permitem o carregamento,  a afixação, a exibição, a partilha ou de outro modo 

fornecem meios de comunicação para a troca de suportes electrónicos  através da Internet; 

serviços de software de aplicação; criação de sites de redes sociais on-line; hospedagem de 

sites de redes sociais; serviços de computação em nuvem, nomeadamente a prestação de 

serviços informáticos permitindo o descarregamento e o carregamento de dados; serviços 

de computação em nuvem, nomeadamente o fornecimento de serviços informáticos para 

armazenamento de dados e e software informático; serviços de consultadoria, informação 

e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/25 303147255 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/091319

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, 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 alojamento e de catering; fornecimento de alojamento por meio de habitações, 

hotéis e quartos (com excepção do aluguer de apartamentos ou casas); serviços de forne-

cimento de alojamento e quartos em hotéis, motéis, pensões, campos de férias; serviços de 

cuidados infantis, creches e instalações de creche; restaurantes e serviços de restauração; 

serviços de bar; serviços de salão de cocktails; serviços de bar de vinhos; serviços de res-

taurantes, cafetarias, cafés, snack-bares, lojas de sanduíches, cantinas, cafés-bares, estabe-

lecimentos de venda e consumo de café e salões de chá; serviços de reserva para reservas 

de alojamento e de refeições; fornecimento de instalações para conferências; fornecimento 

de instalações para realização de exposições; fornecimento de locais de exposição; forneci-

mento de instalações para espectáculos e actuações; serviços de alojamento para viajantes, 

turistas, reuniões e eventos; serviços de catering para empresas; serviços de clube para o 

fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de catering de alimentos e bebidas; serviços 

de catering para hotéis; serviços de clubes de vinho; serviços de bar, de restauração e aloja-

mento; fornecimento de instalações [alojamento] para a realização de convenções; forneci-

mento de instalações [alojamento] para feiras; prestação de informações relacionadas com 

a preparação de alimentos e bebidas; serviços de casas de férias; serviços de catering; servi-

ços de banquetes; serviços de salão de hotel; prestação de serviços de alimentos e bebidas, 

preparação de alimentos e bebidas, de self-service e/ou serviços de restaurante de refeições 

rápidas; serviços de fornecimento de alimentos para take-away; fornecimento de alimentos 

e bebidas para consumir no estabelecimento, para take-away e para entrega; balcões de 

take-away; prestação de informações relacionadas com a preparação de alimentos e bebi-

das e serviços de catering on-line a partir de uma base de dados informática ou através da 

Internet ou de extranets; fornecimento de informações relativas a serviços de restaurantes 

e bares on-line a partir de uma base de dados informática ou através da Internet ou de ex-

tranets; serviços de hotéis e de restaurantes; fornecimento de alojamentos e quartos para 

alojamento temporário; serviços de reserva para hotéis e restaurantes; serviços de bar e de 

salões de cocktail; prestação de serviços de reserva para restaurantes ou reservas com base 

em programas de fidelização de clientes ou de clientes assíduos; serviços de sorveteria; or-

ganização e realização de banquetes; serviços de consultadoria, informações e assessoria 

relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/25 303147255 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/091320

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06
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[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de serviços sociais para fins redes, encontros e apresentações sociais através 

de um website na Internet; serviços de encontros, de apresentações e de redes sociais; ser-

viços pessoais e sociais prestados por terceiros, para satisfazer as necessidades dos indiví-

duos; serviços de redes sociais on-line; serviços de autenticação e verificação do utilizador 

para operações de pagamento; licenciamento de dados digitais, imagens fixas, imagens ani-

madas, dados de áudio e texto; serviços de portaria; serviços de consultadoria, informação 

e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/25 303147255 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/091321

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistema de correio de voz; aparelhos de marcação telefónica por voz; atendedores au-

tomáticos de chamadas; aparelhos de atendimento automático de chamadas; aparelhos 

de atendimento automático de chamadas para aparelhos de comunicação; programas de 

computador; software de computador fornecido na Internet; publicações electrónicas on-

-line (descarregáveis da Internet ou uma rede de computadores ou uma base de dados de 

computador); computadores, hardware e software de computadores; software e progra-

mas informáticos que permitam soluções para a prestação, comunicação e administração 

de programas de fidelização, de incentivos e de recompensas; periféricos de computador; 

firmware de computador; ferramentas de desenvolvimento de software informático para 

redes sociais e aplicações de redes sociais; aparelhos e instrumentos científicos, geodésicos, 

eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, 

de verificação (supervisão) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a gravação, recep-

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

ou de som; satélites; antenas parabólicas; aparelhos de satélite; aparelhos portáteis para re-

ceber e enviar transmissões por satélite; instrumentos de radiodifusão por satélite; estações 

terrestres de satélite; receptores de satélite; aparelhos de recepção televisiva por satélite; 

equipamentos de comunicações por satélite; transceptores de satélite; aparelhos de vigilân-

cia de alvos; aparelhos de codificação de sinais de ligação ascendente de transmissão de te-

levisão por satélite; aparelhos de transmissão para difusão via satélite; antenas de recepção 
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para difusão via satélite; caixas de satélite; aparelhos de navegação por satélite; satélites de 

intercomunicação; aparelhos electrónicos de televisão por satélite; aparelhos audiovisuais 

para uso em satélites; estações terrestres de emissões por satélite; material para pontos 

de venda digitais e sinalização electrónica; misturadores de sinal de televisão por satélite; 

aparelhos de videoconferência; telefones, pagers, telemóveis, aparelhos de fax; aparelhos 

e instrumentos para a visualização e/ou impressão de dados, informações, fotografias e/

ou imagens; suportes de dados magnéticos, discos acústicos; mecanismos para aparelhos 

de pré-pagamento; fitas de vídeo, cassetes áudio, discos compactos, disquetes, CD ROMS 

e DVD ROMS; equipamento de processamento de dados; software de computador para 

navegação e/ou pesquisa de dados, ou permitindo navegar e/ou pesquisar numa rede de 

computadores ou na Internet; cartões, fios, discos e dispositivos semicondutores contendo 

programas de computador; aparelhos, instrumentos, redes e circuitos de telecomunicações; 

cabos, instalações de cabos, fibras ópticas, aparelhos e circuitos de comunicação óptica, 

todos para fins de telecomunicações; aparelhos e instrumentos electrónicos e informáticos 

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

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

de fidelização magnéticos ou codificados; cartões de armazenamento de dados electróni-

cos, ópticos ou magnéticos para uso como cartões de fidelização de clientes; dispositivos 

e aparelhos electrónicos compostos por hardware e software informático para gestão e 

processamento de informações electrónicas e para intercâmbio de informações, para in-

cluir cartões de crédito e de débito, cartões pré-pagos, bilhetes electrónicos, cartões de 

fidelização de clientes, cupões electrónicos; aparelhos, instrumentos e software electróni-

cos e informáticos para comunicação com redes de computadores e com a rede informática 

mundial; software de computador para ligar os utilizadores de uma rede de computador a 

páginas de design e a sites na rede informática mundial; hardware e software para gestão 

de bases de dados informáticas; hardware e software de computador para descompressão 

de suportes digitais; aparelhos, equipamentos e dispositivos de televisão, de rádio, de vídeo 

e de áudio; música digital (descarregável) fornecida a partir da Internet e redes de compu-

tadores; leitores de MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3); programas de fo-

tografias, de filmes de longa metragem, de filmes e de música descarregáveis; software para 

programação de eventos e para gestão, visualização e edição de livros de endereços e infor-

mações de contacto pessoal e profissional; aparelhos para codificação e descodificação de 

sinais; aparelhos para uso em difusão, transmissão, recepção, processamento, reprodução, 

codificação e descodificação de sinais digitais; circuitos e componentes electrónicos todos 

para o processamento, codificação e descodificação de frequência de rádio electrónica e de 

sinais ópticos; processadores da fala, amplificadores, receptores e transmissores; sistemas 

de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; câma-

ras; câmaras de vídeo; auscultadores; auriculares; altifalantes; aparelhos e equipamentos de 

GPS (Sistema de Posicionamento Global); programas e equipamentos electrónicos de jogos 

de computador, electrónicos e de vídeo; ecrãs de cristais líquidos para telecomunicações e 

equipamentos electrónicos; set top box; controlos remotos; almofadas para ratos; circuitos 

integrados; programas de armazenamento de dados; servidores; sistemas on-line baseados 

na web para reserva de capacidade de satélite e para o controle remoto automatizado de 

equipamentos de transmissão via satélite; pedómetros; dispositivos para protecção de sof-

tware («dongles»); sistemas operativos de computação em nuvem («cloud»); dispositivos de 

armazenamento de centros de dados; redes e aplicações informáticas em nuvem; platafor-

mas de software informático para redes e aplicações de computação em nuvem; software 

informático permitindo aos utilizadores programar, visualizar e distribuir áudio, vídeo, 

texto e outros conteúdos multimédia, incluindo música, concertos, vídeos, rádio, televisão, 

notícias, desporto, jogos, eventos culturais e programas relacionados com entretenimento 
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e educacionais por meio de redes de comunicação; software informático destinado a siste-

mas de navegação por satélite e/ou GPS (Sistema de Posicionamento Global) para fins de 

navegação, planeamento de itinerários e viagens e mapeamento electrónico; software infor-

mático utilizado em telemóveis que permite aos utilizadores jogar e descarregar jogos elec-

trónicos, ouvir e descarregar toques telefónicos e música, e visualizar e descarregar dados, 

software, «screen savers» e «wallpapers»; aparelhos para processamento de transacções de 

cartões e dados referentes aos mesmos e para o processamento de pagamentos; aparelhos 

de pagamento electrónico on-line e off-line; terminais de computador para serviços de 

pagamento em dinheiro; e peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos; todos 

incluídos 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

2014/09/25 303147264 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/091322

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel e cartão e produtos feitos destas matérias; directórios impressos de telefone, de fax, 

de correio electrónico e de websites; circulares, revistas, livros, diários e folhetos; material 

impresso; artigos de papelaria; fotografia; material para embalagem; cartões, em forma 

de cartões de débito, de cartões de crédito, de cartões de lançamento em conta corrente 

e cartões telefónicos excepto cartões codificados e magnéticos; cartões de fidelização, de 

incentivos e de recompensas (excepto cartões magnéticos ou codificados); cartões de sócio; 

materiais de marketing e promocionais; anúncios impressos; manuais de utilizador; mate-

riais de embalagem; todos incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/25 303147264 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/091323

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28
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[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos com LCD; aparelhos de jogos electrónicos manuais [automáticos] [com 

excepção dos adaptados para uso com receptores de televisão]; brinquedos de jogos de car-

tas de brincar; figurinhas como brinquedos; figurinhas de pelúcia; figurinhas empalhadas 

de brincar; jogos de tabuleiro; bolas para jogos; bonecas; camas, roupas, biberões, casas e 

quartos para bonecas; acessórios para bonecas; conjuntos de brincar para bonecas; mah-

-jong; pranchas de skate; brinquedos para fazer bolas de sabão; móbiles para brincar; ursos 

de pelúcia; máscaras de brinquedo; aparelhos de entretenimento e jogos electrónicos ex-

cepto os adaptados para uso com um ecrã ou monitor externo; máquinas de jogos de vídeo 

e máquinas de jogos de vídeo manuais para uso doméstico, que não se  destinem a ser uti-

lizadas com receptores de televisão; jogos e brinquedos; artigos e aparelhos de ginástica e 

de desporto; brinquedos; decorações para árvores de Natal; jogos de ação e perícia; figuras 

de ação e respectivos acessórios; jogos de cartas; brinquedos de multi-actividades para 

crianças; jogos de badmington; balões; bolas de basquete; brinquedos para o banho; bolas 

de beisebol; bolas de praia; almofadões maleáveis (brinquedos); bonecas feitas de saqui-

nhos cheios de feijões; blocos de construção; bolas de bowling; conjuntos de varinhas para 

fazer bolas de sabão e respectivas soluções; jogos de xadrez; cosméticos de brincar para 

crianças; meias para árvores de Natal; figuras de brinquedo colecionáveis; móbiles para 

berços; berços de brincar; discos de lançar de brincar; brinquedos de ação eléctricos; equi-

pamentos vendidos como uma unidade para jogar jogos de cartas; equipamento de pesca; 

bolas de golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe; unidades portáteis para jogar 

jogos electrónicos; discos de hóquei; brinquedos insufláveis; quebra-cabeças; cordas de sal-

tar; papagaios (brinquedos); truques de magia (brinquedos); berlindes; jogos manipuláveis; 

brinquedos mecânicos; caixas de música de brincar; brinquedos musicais; jogos de salão; 

brindes para festas sob a forma de pequenos brinquedos; jogos para festas; cartas de jogar; 

brinquedos de pelúcia; marionetas; patins de rodas; bolas de borracha; bolas de futebol; 

piões; brinquedos de apertar; brinquedos empalhados; mesas para ténis de mesa; jogos de 

alvos; bolas de ténis; figuras de ação de brincar; conjuntos de baldes e pás para brincar; ve-

ículos de brincar; scooters de brincar; carrinhos de brinquedo; kits de montagem de mode-

los de brincar; figuras de brinquedo; bancos de brinquedo; camiões de brinquedo; relógios 

de brinquedo; brinquedos de corda; brinquedos com piões e discos giratórios; brindes de 

papel para festas; chapéus de papel para festas; sacos de papel para festas (brindes de papel 

para festas); peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos; tudo incluído na classe 

28.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/25 303147264 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/091324

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, 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 negócios empresariais; serviços de gestão de negócios empresariais 

relacionados com estratégia de alojamento, gestão de espaço, gestão de relocalização, ges-
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tão de leasing, administração de custos de ocupação para escritórios, lojas de venda a reta-

lho, instalações residenciais e industriais; serviços de consultadoria de gestão empresarial; 

administração e gestão de hotéis e de negócios; serviços de marketing e de promoção; pu-

blicação de materiais de publicidade; marketing de instalações vagas; serviços de publicida-

de e de promoção e serviços de informações relativas aos mesmos; serviços de informações 

comerciais; disseminação de materiais de publicitários, actualização de materiais publici-

tários, compilação de anúncios para uso como páginas web na Internet; aluguer de espa-

ço publicitário; processamento de dados de computador; armazenamento e recuperação 

electrónica de dados, documentos, texto, vídeo e ficheiros; armazenamento e recuperação 

electrónica de informações técnicas; recepção, armazenamento e fornecimento de informa-

ções e dados comerciais computadorizados; serviços de vendas, de negócios, de publicidade 

e informação promocional; organização, operação e supervisão de sistemas de fidelização, 

recompensas e de incentivos para clientes; organização e gestão de operações comerciais 

para a fidelização do cliente assim como recompensas e incentivos aos clientes, nomeada-

mente, com a oferta de cartões de fidelização de clientes; emissão de cartões de fidelização, 

de recompensas e de incentivos; serviços promocionais sob a forma de organização, ope-

ração, gestão e supervisão de programas de fidelização, de recompensas e de incentivos; 

serviços de promoção em conexão com programas de recompensas e/ou fidelização e incen-

tivos para clientes; serviços promocionais sob a forma de gestão e administração de pro-

gramas de fidelização e de incentivos; serviços promocionais sob a forma de organização, 

operação, gestão e supervisão de sistemas de incentivos, de recompensas e de fidelização 

para promoção de vendas; serviços de informação e assessoria promocionais fornecidos a 

membros e assinantes programas de incentivos, recompensas e de fidelização e serviços de 

consultadoria ao cliente relacionados com a prestação de informações relativas a saldos de 

conta e detalhes da transação dos mesmos; fornecimento de programas de fidelização, de 

incentivos e de recompensas para clientes; serviços de gestão, supervisão e promocionais 

relacionados com programas de fidelização, de incentivos e de recompensas para clientes; 

promoção de vendas ou fornecimento de produtos ou serviços de terceiros através de pro-

gramas de fidelização, de incentivos e de recompensas para clientes; monitorização, com-

pilação e gestão de informações de negócios relacionadas com os programas de fidelização, 

de incentivos e de recompensas para clientes; atendimento de chamadas (para assinantes 

não disponíveis); atendimento de chamadas (para terceiros); serviço de leilões fornecido 

na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de vendas, negócios, publicidade e informa-

ção promocional através de uma rede informática mundial; apresentação de produtos em 

meios de comunicação para fins de venda a retalho; a reunião, em benefício de terceiros, de 

uma variedade de produtos, permitindo que os clientes vejam e comprem facilmente esses 

produtos a partir de uma sítio Web na Internet de mercadorias em geral e num estabeleci-

mento de venda grossista; venda a retalho e por grosso de telefones, produtos electrónicos 

e de telecomunicações, hardware e software de computadores, baterias, carregadores de 

baterias, aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão e/ou reprodução 

de dados, informações, fotografias, imagens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras 

preciosas, material impresso, artigos de papelaria e cartões codificados magnéticos e não 

magneticamente, móveis, molduras, utensílios domésticos e de cozinha, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, carros, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, tintas, ver-

nizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfumaria, cosméticos, loções para o 

cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações de limpeza e branqueamento, velas, 

produtos farmacêuticos e produtos de higiene, itens de ferragens e quinquilharia metálica, 

talheres, lâminas de barbear e ferramentas manuais, computadores, máquinas de calcular, 

aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, óculos e ócu-

los de sol, aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, 
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de refrigeração, de secagem, de ventilação, fornecimento de água e instalações sanitárias, 

objectos em prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revis-

tas, cartões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e material de 

escritório, couro e imitações de couro e produtos feitos com esses materiais, malas de mão, 

porta-moedas, carteiras de bolso, carteiras de couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, 

espelhos, cabides, marca-pratos, artigos de modista, coberturas de cama e de mesa, brin-

quedos e artigos desportivos, alimentos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em 

conserva, secos e cozidos, compotas e molhos de frutos, ovos, leite e produtos lácteos, óle-

os e gorduras comestíveis, café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimen-

tos, frutos e legumes frescos, cerveja, água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não 

alcoólicas, bebidas alcoólicas, produtos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; 

venda a retalho de alimentos e utensílios domésticos; publicidade através de correspondên-

cia directa; serviços de gestão de hotéis (para terceiros); serviços de encomendas (para ter-

ceiros); prestação de informações empresariais através da Internet; serviços de secretaria-

do; informação estatística; organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; 

serviços de negócios comerciais relacionados com a compilação e o aluguer de listas de 

endereços; leasing de equipamento electrónico (equipamento de escritório) e de aparelhos 

de processamento e de armazenamento de dados; investigação empresarial; serviços de ad-

ministração de empresas para o processamento de vendas feitas na internet; promoção de 

vendas (para terceiros); serviços de aquisição para terceiros (aquisição de bens e serviços 

para outras empresas); promoção de vendas através da emissão e reajustamento de cupões-

-prémio; serviços de referências e de colocação de pessoal; agências de despacho alfande-

gário para importação-exportação (serviços de agência de importação e exportação); agên-

cias para assinaturas de jornais; reprodução de documentos; operação de calculadoras, má-

quinas de escrever, máquinas de telex electrónicas, e máquinas para escritório relacionadas 

(trabalhos de escritório); transcrição (incluindo escrita em papel de stencil); fornecimento 

de informações de negócios através da recepção, informação e orientação de visitantes de 

edifícios; aluguer e leasing de máquinas de escrever, fotocopiadoras e processadores de 

texto; informações de emprego; aluguer e leasing de distribuidores automáticos; gestão de 

negócios de instalações desportivas (para terceiros), gestão de relacionamento com clien-

tes; serviços de gestão de negócios relacionados com o comércio electrónico; contabilidade; 

serviços de registo (serviços de clientes) para cartões de crédito, cartões de lançamento 

em conta corrente, cartões multibanco, cartões de garantia de cheques, cartões de débito, 

cartões de pagamento, cartões financeiros e cartões de compras; serviços de consultadoria, 

informação, gestão e assessoria relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos 

incluídos na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/25 303147264 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/091325

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, 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 : Serviços de seguros; subscrição de seguros de saúde; subscrição de seguros de vida; servi-

ços de seguros médicos; informações sobre seguros; corretagem de seguros; consultadoria 

de seguros; serviços de análise e de consultadoria de investimentos; negócios imobiliários; 

organização de aluguer e arrendamento; aluguer e arrendamento de bens imóveis; esti-

mativas imobiliárias; valorizações imobiliárias, financiamento imobiliário, investimento 

imobiliário; serviços de corretagem de imóveis; serviços de agência imobiliária; gestão de 

imóveis relacionados com terrenos, estradas, pontes, centrais eléctricas, prédios de escritó-

rios, edifícios e construções e infra-estruturas; serviços de agência de habitação; serviços 

actuariais; serviços de gestão e de consultoria imobiliária; cobrança de rendas; gestão de 

aluguer e/ou de arrendamento; aluguer de escritórios (imóveis); aluguer de apartamentos 

e de andares; avaliação de imóveis; agências de arrendamento, aluguer e leasing de aloja-

mentos; serviços de gestão de alojamentos; avaliação financeira de bens imóveis; prestação 

de informações financeiras através da Internet; serviços de depósitos de segurança e de 

emissão de vales de viagem; investimentos de capital; avaliação financeira (seguros, banca, 

imobiliário); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e de seguros; 

serviços financeiros prestados por meio de telecomunicações; serviços de consultadoria 

e assessoria financeira; serviços financeiros relacionados com programas de fidelização, 

de incentivos e de recompensas para clientes; serviços de troca e de resgate em relação a 

programas de fidelização, de incentivos e de recompensas para clientes; organização de 

descontos em relação a programas de fidelização, de incentivos e de recompensas para 

clientes; serviços financeiros relacionados com cartões de fidelização; pagamentos através 

de cartões de fidelização; fornecimento de serviços de cartões de descontos e outros servi-

ços de descontos como parte de um programa de fidelização de clientes; emissão de títulos 

de valor, como parte de um programa de filiação para clientes; emissão de vales ou fichas 

de valor em relação à oferta de benefícios para programas de fidelização de clientes e de 

compradores assíduos; home banking; serviços bancários prestados on-line a partir de uma 

base de dados informática ou da Internet; serviços de corretagem de títulos, serviços de 

cotação na bolsa; corretagem de acções e de títulos, análise financeira, prestação de infor-

mações financeiras; serviços de cartão de crédito, serviços de cartão de débito, serviços de 

cartão de lançamento em conta corrente e serviços de garantia de cheques; serviços ban-

cários, de contas-poupança e de investimentos; serviços de gestão financeira; serviços de 

compensação financeira; verificação de crédito através de uma rede informática de infor-

mações mundial; serviços electrónicos de gestão de riscos de crédito; serviços de pagamen-

to electrónico de facturas e de pagamento electrónico de compras; serviços de crédito e de 

débito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de cartões de valor 

armazenado, cartões de crédito e cartões de débito; serviços de cartões de crédito telefó-

nicos; serviços de informações relativas a finanças e seguros, prestados online a partir de 

uma base de dados de computador ou da Internet; agência de cobrança de facturas de gás e 

electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação de jóias; ava-

liação de carros usados; prestação de informações sobre impostos; angariação de fundos 

de beneficência; aluguer de máquinas de processamento ou de contagem de papel-moeda 

e moedas; aluguer de máquinas de distribuição de numerário ou de caixas automáticas de 

pagamentos; aluguer e/ou locação de cofres; facturação de serviços prestados por meio de 

redes de telecomunicações; administração de fundos de investimento; serviços de fundos 

de investimento empresariais; serviços fiduciários empresariais; assessoria financeira rela-

cionada com fundos de investimento; gestão de fundos de investimento financeiros; gestão 

de fundos de investimento; serviços de sociedades de investimento; gestão e investimento 

de fundos unitários; serviços de assessoria relacionados com fundos unitários; gestão e 
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aconselhamento de fundos de investimento; serviços de fundos de investimento; serviços 

de pagamento electrónico; liquidação electrónica de contas via Internet móvel sem fios; ser-

viços de crédito; conselhos relativos ao crédito; emissão de cartões de crédito; serviços de 

consultadoria, informações e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos 

incluídos na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/25 303147264 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/091326

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de informações relacionadas com reparações ou instalações, prestados online a 

partir de uma base de dados de computador ou da Internet; construção de edifícios; enge-

nharia civil; supervisão da construção de edifícios; serviços de construção, de reparação, 

manutenção e instalação; empreendimentos imobiliários; instalação, manutenção e restau-

ração de móveis; pintura, instalação, limpeza, manutenção e reparação de máquinas, plan-

tas e sinais; instalação e reparação de elevadores; aluguer de equipamentos de construção; 

reparação, instalação e manutenção de instrumentos e aparelhos electrónicos, informáticos 

e de telecomunicações; instalação e reparação de hardware informático; instalação e repa-

ração de telefones; instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para 

escritórios; serviços de manutenção, reparação e instalação; instalação, manutenção e repa-

ração de aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou de imagens para 

a transmissão, distribuição e difusão de informações, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animações e texto, através de sistemas de satélite ou redes de computadores; instalação e 

reparação de equipamento de processamento de dados, aparelhos de telecomunicações, 

material para pontos de venda digitais e sinalização electrónica; reparação e construção 

submarinas; aluguer e leasing de máquinas e instrumentos para exploração de minas; alu-

guer e leasing de equipamentos de estações gasolina (não para a reparação e manutenção 

de automóveis); serviços de consultadoria, informações e assessoria relacionados com os 

serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 37.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/25 303147264 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/091327

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06
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[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecimento de acessos e ligações de telecomunicações a 

bases de dados informáticas e à Internet; serviços de comunicações electrónicas; serviços 

de telecomunicações interactivas; telecomunicações de informação (páginas web), progra-

mas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à Internet ou a 

bases de dados; serviços de portal de telecomunicações; serviços de comunicação de rede 

informática; fornecimento de acesso de telecomunicações a serviços e estruturas da World 

Wide Web; comunicação por terminais de computador, comunicação por redes de fibra óp-

tica, transmissão de mensagens e imagens assistida por computador, transmissão por fax, 

envio de mensagens, serviços de paging, aluguer de modems, serviços de comunicação de 

dados por meios electrónicos; serviços de telefone; serviços telefónicos móveis; serviços te-

legráficos; serviços de telex; serviços de linha telegráfica; recolha e fornecimento de comu-

nicados de imprensa (agências noticiosas); serviços de comunicação via satélite; serviços de 

correio electrónico; aluguer de equipamentos de telecomunicações; serviços de envio, rece-

bimento e encaminhamento de mensagens electrónicas; compilação, transmissão e distri-

buição de dados por via electrónica; compilação, transmissão e distribuição de mensagens 

de correio, informações de imagens fixas e/ou animadas, tais como caracteres, mensagens, 

música e imagens, telegramas, informações e dados através de meios mecânicos, electróni-

cos, telefónicos, de telex, por cabo, por computador e por satélite; transmissão, difusão e 

recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e em movimento e dados, em formato comprimido 

ou não comprimido, e em tempo real ou diferido; serviços electrónicos de mensagens, de 

conferência e de transmissão de encomendas; serviços de comunicação para fins de video-

conferência; serviços de vídeo conferência via satélite; serviços de videoconferência; ser-

viços de comunicação de rádio e televisão; serviços de comunicação entre computadores; 

comunicação por boletins de informações electrónicos permitindo aos utilizadores efectuar 

uma conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e um boletim 

electrónico contendo informações de imagens fixas e de imagens animadas e informações 

de voz, tais como caracteres; fornecimento de boletins de informações electrónicos e de 

painéis de afixação de mensagens para a transmissão de mensagens; fornecimento de fó-

runs de discussão; fornecimento de acesso de telecomunicações a aparelhos de codificação 

e de descodificação de sinal; serviços de difusão televisiva; difusão e transmissão de pro-

gramas de rádio e de televisão; difusão televisiva por cabo; difusão de música; transmissão 

de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; elabo-

ração de relatórios em relação aos serviços anteriores; fornecimento de instalações de te-

lecomunicações para discussões e conversações interactivas; serviços de telecomunicações 

prestados por meio de cartões telefónicos pré-pagos; serviços telefónicos relacionados com 

a autorização de cartões de crédito; fornecimento de acesso a websites de música digital na 

Internet; fornecimento de acesso de telecomunicações a websites de MP3 (Moving Pictu-

re Experts Group-1 Audio Layer 3) na Internet; distribuição de música digital através de 

telecomunicações; consulta informatizada de listas telefónicas; transmissão de informa-

ções relacionadas com serviços de compras e de venda a retalho em geral on-line; serviços 

de transmissão de video-on-demand; fornecimento de protocolos de Voz sobre Internet 

(VoIP), de comunicações peer-to-peer; fornecimento de acesso a alta velocidade a redes 

locais e a uma rede informática mundial de informação; serviços de teletexto; serviços de 

informações de agências noticiosas e de agência de notícias; transmissão de notícias; forne-

cimento de instalações de difusão de televisão e de rádio via satélite; operação de estações 
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terrestres de transmissão e/ou recepção via satélite (fixas ou transportáveis); difusão de 

programas de televisão transmitidos por satélites, Internet ou por outros meios electró-

nicos; serviços de telecomunicações em relação a sistemas on-line baseados na web para 

reserva de funções via satélite e para o controlo remoto automatizado de equipamentos de 

transmissão via satélite; leasing de tempo de acesso a uma base de dados de computador; 

fornecimento de acesso a uma base de dados de computador na rede mundial informática 

para pesquisa e recolha de informações, dados, websites e recursos disponíveis em redes de 

computadores; fornecimento de acesso a uma base de dados informática contendo publica-

ções electrónicas e dados, através de redes informáticas, para tratamento e/ou visualização; 

fornecimento de acesso a computadores remotos contendo edições electrónicas, boletins 

electrónicos de informações, bases de dados e informações acessíveis através de computa-

dor; exploração de salas de conversação (serviços de salas de conversação); consultadoria 

na área de equipamento de processamento de dados, aparelhos para gravação, transmis-

são ou reprodução de som ou imagens, tudo para a transmissão, distribuição e difusão de 

informações, dados, gráficos, som, música, vídeos animação e texto, através de sistemas 

de satélite ou redes informáticas terrestres, hardware de computador, software de compu-

tador, tecnologia da informação, aparelhos de telecomunicações, aparelhos e instrumen-

tos electrónicos e da Internet; operação de motores de pesquisa; operação de motores de 

busca; serviços de transmissão electrónica on-line para transacções seguras de pagamento; 

transmissão electrónica de informações através de computadores, redes de computadores e 

telefones móveis; serviços de consultadoria, informações e assessoria relacionados com os 

serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/25 303147264 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/091328

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte sob a forma de gestão da logística relacionada com o transporte; 

serviços de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens de 

iate e/ou de barco; serviços de agência de viagens; serviços de informação e de reservas de 

viagens; serviços de agência de bilhetes de viagens; organização de viagens e informação 

sobre as mesmas, tudo fornecido on-line a partir de uma base de dados informática ou da 

Internet; organização, reserva e planeamento de viagens; excursões, viagens de um dia e 

excursões turísticas, como parte de um programa de filiação do cliente; programas de bó-

nus, de fidelização e de recompensas para passageiros frequentes; fornecimento de infor-

mações relacionadas com viagens e turismo através da Internet ou através de redes de tele-

comunicações; transporte de mercadorias e de passageiros; embalagem e armazenagem de 

mercadorias; fornecimento de informações rodoviárias e de trânsito, serviços de motorista; 

carga e descarga de mercadorias; serviços de fretamento; serviços prestados por empresas 
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de mudanças; corretagem para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios 

e/ou barcos; salvamento e desencalhe de navios e/ou barcos; pilotagem; distribuição e for-

necimento de gás; distribuição e fornecimento de electricidade; distribuição e fornecimento 

de calor (aquecimento); distribuição e fornecimento de água; serviços de instalações para 

atracagem; aluguer de armazéns; fornecimento de áreas de voo; fornecimento de portagens 

rodoviárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; gestão de parques de estacionamen-

to; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de contentores; aluguer e/ou leasing 

de bicicletas; aluguer e/ou leasing de carros; aluguer e/ou leasing de navios e/ou de barcos; 

aluguer e/ou leasing de veículos movidos pelo homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de 

estacionamento mecânicos; aluguer e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing de máqui-

nas de embalagem ou acondicionamento; aluguer e/ou leasing de frigoríficos com congela-

dores; aluguer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; recolha 

de resíduos e lixos industriais; agências de despacho para importação-exportação (despacho 

alfandegário); serviços de informações, assessoria e consultadoria relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/25 303147264 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/091329

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Tratamento de materiais relacionados com produtos electrónicos e aparelhos de telecomu-

nicações; processamento e tratamento de matérias-primas; processamento e tratamento de 

recursos naturais; tratamento de materiais de construção; serviços de edição e impressão 

de fotografias digitais (manipulação de imagens digitais); fabrico por encomenda de com-

putadores para terceiros; fabrico por encomenda de placas-mãe e outras placas de circuitos 

elétricos impressos; processamento de filmes cinematográficos; revelação de filmes fotográ-

ficos; processamento de filmes fotográficos; impressão de fotografias; impressão de padrões 

em t-shirts; serviços de informação relacionados com o tratamento de materiais, fornecidos 

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

offset; impressão de fotogravuras; serviços de serigrafia; serviços de impressão litográfica; 

serviços de impressão tipográfica (anastática); destruição de resíduos e lixo domésticos; 

destruição de resíduos e lixo industriais; aluguer e locação de máquinas de tricô; aluguer e 

locação de máquinas de impressão tipográfica (anastática); aluguer e locação de aparelhos 

de ar condicionado; serviços de informações, assessoria e consultadoria relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 40.

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

2014/09/25 303147264 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/091330

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, 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 : Publicação de textos, livros e diários (outros que não textos publicitários); publicação de 

diagramas, imagens e fotografias; serviços de educação, formação e instrução relaciona-

dos com telecomunicações, computadores, programas de computador, design de web sites, 

comércio electrónico, gestão de negócios e publicidade; prestação de educação, recreação, 

instrução, acções de formação e treino interactivos e não-interactivos; design de cursos 

de formação, exames e qualificações; serviços de consultadoria relativos à concepção de 

cursos de formação; entretenimento prestado por média electrónica e digital interactiva; 

serviços de jogos electrónicos fornecidos por meio da Internet; fornecimento de informa-

ções relativas à educação, formação, entretenimento, recreação, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresenta-

ção e direcção de eventos e competições para fins educativos e de entretenimento; serviços 

de agência de bilhetes para entretenimento; informação relativa a entretenimento ou edu-

cação, prestada online a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; forne-

cimento de música digital (não descarregável) a partir da Internet; fornecimento de música 

digital (não descarregável) a partir de web sites na Internet de MP3 (Moving Picture Ex-

perts Group-1 Audio Layer 3); serviços de entretenimento e de educação relacionados com 

planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material 

áudio, visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais 

de satélite, pela Internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de gravações de som; preparação de progra-

mas de entretenimento para difusão; preparação de programas de documentários para 

difusão; preparação de programas de notícias para difusão; fornecimento de notícias; servi-

ços de repórteres; informações relativas a eventos desportivos ou culturais, actualidades e 

notícias de última hora fornecidas por transmissão de televisão via satélite, Internet ou por 

outros meios electrónicos; produção de televisão, rádio e cinema; espectáculos televisivos 

por satélite; séries televisivas via satélite; programas de televisão por satélite; prestação 

de informações, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e texto para fins de entre-

tenimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações de clubes de lazer, desportivas 

e de ginásio; espectáculos de grupos musicais; serviços de clubes de entretenimento, de 

discotecas, de espectáculos de moda, e de clubes nocturnos; serviços de clube relacionados 

com entretenimento, educação e serviços culturais; organização de serviços desportivos e 

culturais; planeamento, condução e prestação de conferências, convenções, congressos, se-

minários e acções de formação; organização e realização de exposições, desfiles de moda, 

espectáculos educativos e espectáculos e apresentações culturais; serviços de exposições 

e galeria de arte; serviços de galeria relacionados com leasing de belas artes; serviços de 

educação; serviços de formação relacionados com a saúde e a segurança no trabalho, con-
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servação ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de degustação de vinhos; 

serviços de entretenimento; fornecimento de informações didácticas sobre materiais de 

pesquisa e respectivo agenciamento; realização, organização, planeamento e gestão de se-

minários; adestramento de animais; exibição de plantas; exposição de jardins; exposição de 

cavernas; exibição de animais; direcção da produção de programas de difusão; serviços de 

instrução relacionados com o funcionamento de máquinas e equipamentos, incluindo equi-

pamentos de audiovisual, usados para a produção de programas de difusão; fornecimento 

de estúdios de áudio e de imagem; fornecimento de instalações desportivas; fornecimento 

de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, formação musical ou educativa; 

agências de reserva de entretenimento; aluguer e leasing de projectores de cinema e acessó-

rios; aluguer e leasing de filmes de longa-metragem (cine-metragens); aluguer e leasing de 

brinquedos; aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de equipamentos 

de esqui; aluguer e leasing de equipamentos de mergulho; aluguer e leasing de aparelhos de 

televisão; empréstimo de livros; serviços de arquivo de biblioteca; serviços de legendagem; 

serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimento; 

fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou imagens, ou filmes através 

de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos de computador 

e concursos online; aluguer e leasing de aparelhos de rádio; aluguer de discos e fitas mag-

néticas pré-gravadas; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de negativos 

fotográficos; aluguel e leasing de positivos fotográficos; aluguer e leasing de máquinas e 

instrumentos para uso em parques de diversões e parques recreativos; aluguer e leasing de 

máquinas de jogo; empréstimo de equipamento de jogo; empréstimo de equipamentos de 

jogo de arcada; empréstimo de fotografias; fotografia; serviços de entretenimento de vídeo 

online; aluguer e leasing de câmaras; aluguer e leasing de máquinas e implementos de pes-

ca; tradução; interpretação; concepção, criação e alojamento de websites para pagamento 

de contas; serviços de consultadoria, informações e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; todos incluídos na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/25 303147264 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/091331

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços informáticos relacionados com a criação de índices de informação, sites e recur-

sos em redes de computadores; programação de computadores; serviços de integração de 

computadores; design, desenho e escrita comissionada, todos para a compilação de páginas 

web na Internet; criação e manutenção de web sites; hospedagem de web sites de terceiros; 

instalação, manutenção e reparação de software de computador e programas de compu-

tador, actualização de software de computador, serviços de informática em matéria de 

recuperação de dados informáticos, design de software de computador; serviços informáti-
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cos relacionados com o fornecimento de programas de fidelização, de incentivos e de recom-

pensas; serviços de design e design de engenharia relacionados com sistemas e aparelhos de 

telecomunicações; testes de aparelhos e instrumentos de computação, de telecomunicações, 

eléctricos e electrónicos; análise de sistemas de informática; desenvolvimento de bases de 

dados informáticas; aluguer e leasing de computadores, aparelhos de informática, software 

de computador e dados de computador; serviços de computador relacionados com serviços de 

home shopping fornecidos a partir da Internet; codificação e descodificação de sinais infor-

máticos e electrónicos; design e desenvolvimento de hardware de computador; design de bases 

de dados de computadores e de formatos de registo electrónico; serviços de manutenção e 

suporte de computadores e de software; serviços de design de software e hardware de compu-

tadores para uso em telecomunicações e aplicações de protocolos de Voz sobre Internet (VoIP), 

transmissão de dados e de mensagens instantâneas; fornimento de uso temporário on-line de 

software de computadores, não descarregável que permite aos assinantes utilizar os serviços 

de comunicação VOIP; fornecimento de software on-line para descarregamento por terceiros 

permitindo aos assinantes utilizar os serviços de comunicação VOIP; serviços de redes social 

e de comunidades virtuais; design de software e hardware de computadores para uso em siste-

mas on-line baseados na web para reserva de capacidade de satélite e para o controlo remoto 

automatizado de equipamentos de transmissão via satélite; serviços de consultadoria e asses-

soria técnica; monitorização de aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som 

ou imagens para a transmissão, distribuição e difusão de informações, dados, gráficos, som, 

música, vídeos, animação e texto, através de sistemas de satélite ou de redes de computadores; 

monitorização de equipamentos de processamento de dados, hardware de computador, apa-

relhos de telecomunicações, material para pontos de venda digitais e sinalização electrónica; 

serviços de consultadoria de computação em nuvem; informações meteorológicas; arquitec-

tura; levantamentos topográficos; vistorias geológicas, pesquisa e prospecção; testes, triagem 

e pesquisas de produtos farmacêuticos, de cosméticos e de alimentos; pesquisa de construção 

civil e planeamento urbano; testes e pesquisas para a prevenção da poluição; testes e inves-

tigação sobre electricidade; testes e investigação sobre engenharia civil; ensaios, inspecção e 

pesquisa nas áreas da agricultura, pecuária e indústrias de produtos marinhos; aluguer e lea-

sing de aparelhos e instrumentos de medição; aluguer e leasing de equipamentos de fixação; 

aluguer e leasing de equipamentos de diagnóstico de ultra-sons (excepto para fins medicinais); 

serviços de consultadoria e assessoria relacionados com a conservação de energia; auditorias 

sobre energia; serviços de design ambiental; conservação e gestão ambiental; testes e avalia-

ção da saúde e segurança no trabalho; serviços de arquitectura e design; design de interiores 

de edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de fornecedores de aplicações que fornecem 

serviços de comunicação que permitem o carregamento,  a afixação, a exibição, a partilha ou 

de outro modo fornecem meios de comunicação para a troca de suportes electrónicos  através 

da Internet; serviços de software de aplicação; criação de sites de redes sociais on-line; hospe-

dagem de sites de redes sociais; serviços de computação em nuvem, nomeadamente a presta-

ção de serviços informáticos permitindo o descarregamento e o carregamento de dados; servi-

ços de computação em nuvem, nomeadamente o fornecimento de serviços informáticos para 

armazenamento de dados e e software informático; serviços de consultadoria, informação e 

assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/25 303147264 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/091332

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, 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 alojamento e de catering; fornecimento de alojamento por meio de habitações, 

hotéis e quartos (com excepção do aluguer de apartamentos ou casas); serviços de forne-

cimento de alojamento e quartos em hotéis, motéis, pensões, campos de férias; serviços de 

cuidados infantis, creches e instalações de creche; restaurantes e serviços de restauração; 

serviços de bar; serviços de salão de cocktails; serviços de bar de vinhos; serviços de res-

taurantes, cafetarias, cafés, snack bares, lojas de sanduíches, cantinas, cafés-bares, estabe-

lecimentos de venda e consumo de café e salões de chá; serviços de reserva para reservas 

de alojamento e de refeições; fornecimento de instalações para conferências; fornecimento 

de instalações para realização de exposições; fornecimento de locais de exposição; forneci-

mento de instalações para espectáculos e actuações; serviços de alojamento para viajantes, 

turistas, reuniões e eventos; serviços de catering para empresas; serviços de clube para o 

fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de catering de alimentos e bebidas; serviços 

de catering para hotéis; serviços de clubes de vinho; serviços de bar, de restauração e alo-

jamento; fornecimento de instalações [alojamento] para a realização de convenções; for-

necimento de instalações [alojamento] para feiras; prestação de informações relacionadas 

com a preparação de alimentos e bebidas; serviços de casas de férias; serviços de catering; 

serviços de banquetes; serviços de salão de hotel; prestação de serviços de alimentos e be-

bidas, preparação de alimentos e bebidas, de self-service e / ou serviços de restaurante de 

refeições rápidas; serviços de fornecimento de alimentos para takeaway; fornecimento de 

alimentos e bebidas para consumir no estabelecimento, para takeaway e para entrega; bal-

cões de takeaway; prestação de informações relacionadas com a preparação de alimentos e 

bebidas e serviços de catering on-line a partir de uma base de dados informática ou através 

da Internet ou de extranets; fornecimento de informações relativas a serviços de restauran-

tes e bares on-line a partir de uma base de dados informática ou através da Internet ou de 

extranets; serviços de hotéis e de restaurantes; fornecimento de alojamentos e quartos para 

alojamento temporário; serviços de reserva para hotéis e restaurantes; serviços de bar e de 

salões de cocktail; prestação de serviços de reserva para restaurantes ou reservas com base 

em programas de fidelização de clientes ou de clientes assíduos; serviços de sorveteria; or-

ganização e realização de banquetes; serviços de consultadoria, informações e assessoria 

relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/25 303147264 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/091333

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/06

[730] 申請人 Requerente : PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED

 地址 Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong
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 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de serviços sociais para fins redes, encontros e apresentações sociais através 

de um website na Internet; serviços de encontros, de apresentações e de redes sociais; ser-

viços pessoais e sociais prestados por terceiros, para satisfazer as necessidades dos indiví-

duos; serviços de redes sociais on-line; serviços de autenticação e verificação do utilizador 

para operações de pagamento; licenciamento de dados digitais, imagens fixas, imagens ani-

madas, dados de áudio e texto; serviços de portaria; serviços de consultadoria, informação 

e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/25 303147264 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/091856

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/22

[730] 申請人 Requerente : Kurt Geiger Limited

 地址 Endereço : 24 Britton Street, London, United Kingdom, EC1M 5UA

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Cartões de crédito, cartões de débito, cartões de recompensa e cartões de pagamento codifi-

cados magneticamente; cartões magnéticos não codificados; cartões inteligentes; cartões ban-

cários codificados; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagens, 

suportes de dados magnéticos, discos para gravação; CDs pré-gravados; CD ROM’s, cassetes 

e discos; óculos de sol, óculos, estojos e armações para óculos de sol e óculos, lentes de con-

tacto e recipientes para lentes de contacto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/091857

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/22

[730] 申請人 Requerente : Kurt Geiger Limited

 地址 Endereço : 24 Britton Street, London, United Kingdom, EC1M 5UA

 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 : Artigos de joalharia; relógios de parede e de mesa e relógios; botões de punho; fivelas; five-

las para artigos de joalharia; pedras preciosas; metais preciosos e suas ligas nomeadamen-

te, artigos de joalharia; relojoaria e instrumentos cronométricos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/091858

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/22

[730] 申請人 Requerente : Kurt Geiger Limited

 地址 Endereço : 24 Britton Street, London, United Kingdom, EC1M 5UA

 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 : Couro e imitações de couro, nomeadamente, pastas para documentos, caixas de chapéus, 

conjuntos de malas de viagem, pastas, pastas para desenhos, porta-chaves, porta-moedas, 

carteiras, carteiras para cartões de crédito, carteiras para tabletes, sacos a tiracolo, mochi-

las de campismo, mochilas, estojos para artigos de higiene pessoal vendidos vazios, estojos 

para cosméticos vendidos vazios e malas de viagem para transportar na cabine do avião; 

malas de viagem; baús; sacos de viagem; sacos de mão, porta-moedas e carteiras; chapéus-

-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/091859

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/22

[730] 申請人 Requerente : Kurt Geiger Limited

 地址 Endereço : 24 Britton Street, London, United Kingdom, EC1M 5UA

 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 : Calçado, sapatos, botas, sandálias, chinelos, lenços de pescoço e cabeça, cintos (vestuário), 

luvas (vestuário), chapelaria, nomeadamente, chapéus e bonés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/091860

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/22
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[730] 申請人 Requerente : Kurt Geiger Limited

 地址 Endereço : 24 Britton Street, London, United Kingdom, EC1M 5UA

 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 : Agregação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos 

clientes uma conveniente apreciação e aquisição desses produtos em estabelecimentos co-

merciais, lojas de venda a retalho, supermercados, encomendas pelo correio por catálogos, 

ou de um portal na Internet, todos os serviços acima sendo conectado com produtos na 

área de calçado, sapatos, sandálias, chinelos, óculos de sol, óculos, estojos para óculos de 

sol e óculos, armações para óculos de sol e óculos, lentes de contacto, recipientes para len-

tes de contacto, artigos de joalharia e pedras preciosas, relógios de parede e de mesa, reló-

gios, botões de punho, cintos para vestuário, fivelas para cintos, relojoaria e instrumentos 

cronométricos, pastas para documentos, conjuntos de malas de viagem, pastas, pastas para 

desenhos, porta-chaves, porta-moedas, carteiras, carteiras para cartões de crédito, capas 

e estojos para computadores tabletes, sacos a tiracolo, mochilas de campismo, mochilas, 

estojos para artigos de higiene pessoal vendidos vazios, estojos para cosméticos vendidos 

vazios, e malas de viagem para transportar na cabine do avião, malas de viagem, baús de 

viagem, sacos de viagem, sacos de mão, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, bengalas, len-

ços de pescoço e cabeça, luvas, produtos para o tratamento de beleza e pessoal, cosméticos, 

perfumes e chapelaria, nomeadamente, chapéus e bonés; serviços de publicidade e promo-

cionais; incentivo de vendas; serviços de lealdade de clientes e serviços de clube de cliente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/091932

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/24

[730] 申請人 Requerente : JAMES G PILAAR

 地址 Endereço : 588 Sutter Street #106 California 94102, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : Produtos acústicos para fins arquitectónicos, nomeadamente, atenuadores e difusores acús-

ticos; produtos acústicos para fins arquitectónicos, nomeadamente, coberturas temporárias 

para corredores que funcionam como barreiras acústicas compostas principalmente de ma-

teriais não-metálicos; produtos acústicos para fins arquitectónicos, nomeadamente, atenu-

adores e difusores acústicos sob a forma de painéis decorativos compostos principalmente 

de materiais não-metálicos que funcionam para controlar o som; materiais de construção, 

nomeadamente, uma membrana não metálica para colocar sob o soalho para insonorização 

residencial e comercial; revestimentos de base para insonorização de pavimentos; painéis 

de barreira acústica para usar ao longo das autoestradas e noutros corredores de transpor-

te; revestimentos de base para controlo acústico de pavimentos; materiais de insonorização; 

materiais de insonorização para edifícios; materiais de insonorização para edifícios e má-

quinas.
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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

2014/04/24 86/260,980 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/092428

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/11/10

[730] 申請人 Requerente : CTBAT International Co. Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, Oxford House, Taikoo Place, 979 King’s Road, Island East, 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 : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros; tabaco; produtos derivados de tabaco; isqueiros; fósforos; artigos para fumadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/05/15 UK00003055692 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/093213

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/11/27

[730] 申請人 Requerente : SH I N N I HON SEI YA KU CO., LT D. (SH I N N I HON SEI YA KU K A BUSH I K I 

KAISHA)

 地址 Endereço : 4-7, Otemon 1-chome, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 810-0074 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 : 化妝品；香皂及清潔劑；牙膏；香料；香及薰香料；砂紙；研磨布；研磨砂；人造浮石；磨光紙；磨

光布；假指甲；假睫毛。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/29 2014-081636 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/093214

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/11/27

[730] 申請人 Requerente : SH I N N I HON SEI YA KU CO., LT D. (SH I N N I HON SEI YA KU K A BUSH I K I 

KAISHA)
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 地址 Endereço : 4-7, Otemon 1-chome, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 810-0074 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 : 人體用營養補充品；藥劑；醫療用試驗紙；醫療用油紙；衛生口罩；醫療用糯米紙；包紮用紗布；

藥用空膠囊；醫療用眼罩；耳用敷藥繃帶；月經帶；生理期用棉塞；衛生棉；衛生褲；脫脂棉；絆

創膏；敷藥用繃帶；繃帶液；胸部護理墊；牙科用材料；嬰兒用奶粉；嬰兒用飲料；嬰兒用食品。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/29 2014-081636 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/093229

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/11/28

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, França

 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 : Relógios de pulso; braceletes para relógios de pulso; maquinismos de relojoaria; relógios; 

armários (estojos) para relógios; cronómetros; mostradores [relojoaria]; metais preciosos 

em bruto ou semi-trabalhados; caixas e estojos para relógios; estojos e cofres para bijutaria; 

correntes de relógios; vidros para relógios; relógios-pulseiras; artigos de joalharia, artigos 

de ourivesaria, pulseiras, pregadeiras, correntes, berloques [jóias]; bijutaria esmaltada, 

brincos; ornamentos para chapéus [jóias], alfinetes [jóias], medalhas, colares, anéis; alfine-

tes de gravata, alfinetes ornamentais, «strass» (composição que imita o diamante), jóias; re-

lógios despertadores; caixas em metais preciosos; guarda-jóias; bustos em metais preciosos; 

estátuas ou figurinhas (estatuetas) em metais preciosos; chaveiros.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/06/05 14/4096079 法國 França

[210] 編號 N.º : N/093415

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/04

[730] 申請人 Requerente : 澳門單身俱樂部有限公司 

 地址 Endereço : 澳門提督馬路64號中星商業中心S/L DK鋪 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45
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[511] 服務 Serviços : 婚姻介紹，約會服務，交友服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093439

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : EBARA CORPORATION

 地址 Endereço : 11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos para trabalhar metais; máquinas e aparelhos para a construção; má-

quinas e aparelhos para a carga-descarga; máquinas e aparelhos para processamento de 

produtos químicos; máquinas e aparelhos para o fabrico de polpa, para o fabrico de papel 

e para trabalhar o papel; máquinas e aparelhos para processar o plástico; máquinas e sis-

temas de manufactura de semicondutores; motor primário não eléctrico [não para veículos 

terrestres]; máquinas e instrumentos pneumáticos ou hidráulicos; máquinas enceradoras 

eléctricas; aspiradores de pó; pulverizadores motorizados para desinfecção, insecticidas e 

desodorizantes [que não seja para uso na agricultura]; elementos de máquinas [não para 

veículos terrestres]; máquinas e aparelhos compactadores de detritos; máquinas trituradoras 

de detritos; magnetos de ignição para motores e máquinas; motores AC e motores DC [não 

incluindo aqueles para veículos terrestres mas incluindo «componentes» para quaisquer 

motores AC e motores DC]; geradores AC [alternadores]; geradores DC.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093440

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : EBARA CORPORATION

 地址 Endereço : 11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo, Japão

 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 : Ozonizadores; electrolisadores [células electrolíticas]; extintores de incêndio; bocas de 

incêndio; agulhetas de mangueiras de incêndio; sistemas de extinção de incêndios por 

aspersão; alarmes de incêndio; alarmes de gás; aparelhos e instrumentos de laboratório; 

máquinas e aparelhos ópticos; máquinas e instrumentos de medição ou de teste; máquinas 

e aparelhos de distribuição de energia; conversor rotativo; modificadores de fase; baterias 

e pilhas; medidores e testadores eléctricos ou magnéticos; fios e cabos eléctricos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; máquinas, aparelhos electrónicos e suas peças; núcleos 

magnéticos; fios de resistência; eléctrodos que não sejam eléctrodos para a soldadura ou 

eléctrodos medicinais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093441

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : EBARA CORPORATION

 地址 Endereço : 11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo, Japão

 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 : Aparelhos de secagem [para processamento de produtos químicos]; recuperadores [para 

processamento de produtos químicos]; vaporizadores [para processamento de produtos 

químicos]; evaporadores [para processamento de produtos químicos]; destiladores [para 

processamento de produtos químicos]; permutadores térmicos [para processamento de 

produtos químicos]; fornalhas industriais; reactores nucleares [pilhas atómicas]; caldei-

ras; aparelhos de ar condicionado [para uso industrial]; máquinas e aparelhos frigoríficos; 

torneiras para água canalizada; válvulas reguladoras de nível em reservatórios; torneiras 

de canalização [macho para torneira]; tanques de tratamento de águas residuais [para uso 

industrial]; fossas sépticas [para uso industrial]; incineradoras de lixo; aquecedores de água 

solares; aparelhos para a purificação da água; electrodomésticos electrotérmicos; anilhas 

para torneiras de água; aparelhos para o banho; tanques para o tratamento de águas resi-

duais para uso doméstico; fossas sépticas para uso doméstico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093442

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : EBARA CORPORATION

 地址 Endereço : 11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo, Japão

 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 : Construção; consultadoria em construção; utilização e manutenção de equipamento de 

construção; construção naval; reparação ou manutenção de navios; reparação ou manu-

tenção de máquinas e instrumentos ópticos; reparação ou manutenção de máquinas e 

aparelhos fotográficos; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para a carga-

-descarga; reparação ou manutenção de alarmes incêndio; reparação ou manutenção de 

aparelhos de ar condicionado [para uso industrial]; reparação ou manutenção de queima-

dores; reparação ou manutenção de caldeiras; reparação ou manutenção de bombas; repa-

ração ou manutenção de máquinas e aparelhos frigoríficos; reparação ou manutenção de 

máquinas e aparelhos electrónicos; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de 

telecomunicações; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de construção; re-

paração ou manutenção de aparelhos electrónicos de consumo; reparação ou manutenção 
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de aparelhos eléctricos de iluminação; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos 

de distribuição ou controlo de energia; reparação ou manutenção de geradores de energia; 

reparação ou manutenção de motores eléctricos; reparação ou manutenção de aparelhos e 

instrumentos de laboratório; reparação ou manutenção de máquinas e instrumentos de me-

dição e de teste; reparação ou manutenção de aparelhos e instrumentos médicos; reparação 

ou manutenção de máquinas e instrumentos para processamento de produtos químicos; 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de fabrico de vidraria; reparação ou 

manutenção de máquinas e ferramentas para trabalhar metais; reparação ou manutenção 

de fornalhas industriais; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de mineração; 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de fabrico de bens de borracha; repara-

ção ou manutenção de máquinas e sistemas de fabrico de circuitos integrados; reparação ou 

manutenção de máquinas e sistemas de fabrico de semicondutores; reparação ou manuten-

ção de máquinas e aparelhos de manutenção para processamento de alimentos ou bebidas; 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para extração de madeira, trabalhar a 

madeira, ou fabricar laminados ou contraplacado; reparação ou manutenção de máquinas e 

instrumentos agrícolas; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para o fabrico 

de polpa, para o fabrico de papel e para trabalhar o papel; reparação ou manutenção de 

máquinas e aparelhos para processar o plástico; reparação ou manutenção de reservatórios; 

reparação ou manutenção de máquinas de lava louça para uso industrial; reparação ou ma-

nutenção de equipamentos de cozinhar para uso industrial; reparação ou manutenção de 

instalações para a lavagem de veículos; reparação ou manutenção de máquinas de limpeza 

de chão movidas a energia; reparação ou manutenção de equipamentos de controlo da po-

luição na água; reparação ou manutenção de aparelhos de purificação de água; reparação 

ou manutenção de máquinas e aparelhos compactadores de detritos; reparação ou manu-

tenção de máquinas trituradoras de lixo; reparação ou manutenção de centrais nucleares; 

reparação ou manutenção de fábricas de produtos químicos; reparação ou manutenção de 

aquecedores a gás de água; reparação ou manutenção de utensílios não eléctricos de coze-

dura; reparação ou manutenção de aparelhos para o banho; limpeza de chaminés; limpeza 

de fachadas exteriores de edifícios; limpeza de janelas; limpeza de tapetes; polimento de 

soalhos; limpeza de fossas sépticas; limpeza de banheiras e caldeiras para banho; limpeza 

de ruas; limpeza de reservatórios; esterilização de máquinas e aparelhos médicos; aluguer 

de máquinas e aparelhos de construção; aluguer de máquinas de limpeza de soalho; aluguer 

aparelhos de lavagem de automóveis; aluguer de aparelhos para o arrefecimento de espaços 

[para uso doméstico]; aluguer de máquinas e aparelhos de mineração; aluguer de aparelhos 

de ar condicionado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093443

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : EBARA CORPORATION

 地址 Endereço : 11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Desenho arquitectónico; peritagens [trabalhos de engenharia]; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos [incluindo os seus elementos] ou sistemas compostos por tais má-
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quinas, aparelhos e instrumentos; serviços de desenhadores; elaboração [concepção] de 

software de computador, programação de computadores, ou manutenção de software de 

computador; consultadoria em tecnologia relacionado com computadores, automóveis e 

máquina industriais; pesquisas em construção ou planeamento urbano; ensaios ou pesqui-

sas em prevenção da poluição; ensaios ou pesquisas na área da electricidade; ensaios ou 

pesquisas em engenharia civil; ensaios, inspecções ou pesquisas em agricultura, criação de 

gado ou pescarias; ensaios, inspecções ou pesquisas em máquinas, aparelhos e instrumen-

tos; aluguer de aparelhos de medição; aluguer de computadores; fornecimento de progra-

mas de computador; aluguer de aparelhos e instrumentos de laboratório; aluguer de instru-

mentos de desenho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093444

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : EBARA CORPORATION

 地址 Endereço : 11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos para trabalhar metais; máquinas e aparelhos para a construção; má-

quinas e aparelhos para a carga-descarga; máquinas e aparelhos para processamento de 

produtos químicos; máquinas e aparelhos para o fabrico de polpa, para o fabrico de papel 

e para trabalhar o papel; máquinas e aparelhos para processar o plástico; máquinas e sis-

temas de manufactura de semicondutores; motor primário não eléctrico [não para veículos 

terrestres]; máquinas e instrumentos pneumáticos ou hidráulicos; máquinas enceradoras 

eléctricas; aspiradores de pó; pulverizadores motorizados para desinfecção, insecticidas e 

desodorizantes [que não seja para uso na agricultura]; elementos de máquinas [não para 

veículos terrestres]; máquinas e aparelhos compactadores de detritos; máquinas trituradoras 

de detritos; magnetos de ignição para motores e máquinas; motores AC e motores DC [não 

incluindo aqueles para veículos terrestres mas incluindo «componentes» para quaisquer 

motores AC e motores DC]; geradores AC [alternadores]; geradores DC.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093445

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : EBARA CORPORATION

 地址 Endereço : 11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

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

[511] 產品 Produtos : Ozonizadores; electrolisadores [células electrolíticas]; extintores de incêndio; bocas de 

incêndio; agulhetas de mangueiras de incêndio; sistemas de extinção de incêndios por 

aspersão; alarmes de incêndio; alarmes de gás; aparelhos e instrumentos de laboratório; 

máquinas e aparelhos ópticos; máquinas e instrumentos de medição ou de teste; máquinas 

e aparelhos de distribuição de energia; conversor rotativo; modificadores de fase; baterias 

e pilhas; medidores e testadores eléctricos ou magnéticos; fios e cabos eléctricos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; máquinas, aparelhos electrónicos e suas peças; núcleos 

magnéticos; fios de resistência; eléctrodos que não sejam eléctrodos para a soldadura ou 

eléctrodos medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093446

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : EBARA CORPORATION

 地址 Endereço : 11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo, Japão

 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 : Aparelhos de secagem [para processamento de produtos químicos]; recuperadores [para 

processamento de produtos químicos]; vaporizadores [para processamento de produtos 

químicos]; evaporadores [para processamento de produtos químicos]; destiladores [para 

processamento de produtos químicos]; permutadores térmicos [para processamento de 

produtos químicos]; fornalhas industriais; reactores nucleares [pilhas atómicas]; caldei-

ras; aparelhos de ar condicionado [para uso industrial]; máquinas e aparelhos frigoríficos; 

torneiras para água canalizada; válvulas reguladoras de nível em reservatórios; torneiras 

de canalização [macho para torneira]; tanques de tratamento de águas residuais [para uso 

industrial]; fossas sépticas [para uso industrial]; incineradoras de lixo; aquecedores de água 

solares; aparelhos para a purificação da água; electrodomésticos electrotérmicos; anilhas 

para torneiras de água; aparelhos para o banho; tanques para o tratamento de águas resi-

duais para uso doméstico; fossas sépticas para uso doméstico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093447

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : EBARA CORPORATION
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 地址 Endereço : 11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo, Japão

 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 : Construção; consultadoria em construção; utilização e manutenção de equipamento de 

construção; construção naval; reparação ou manutenção de navios; reparação ou manu-

tenção de máquinas e instrumentos ópticos; reparação ou manutenção de máquinas e 

aparelhos fotográficos; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para a carga-

-descarga; reparação ou manutenção de alarmes incêndio; reparação ou manutenção de 

aparelhos de ar condicionado [para uso industrial]; reparação ou manutenção de queima-

dores; reparação ou manutenção de caldeiras; reparação ou manutenção de bombas; repa-

ração ou manutenção de máquinas e aparelhos frigoríficos; reparação ou manutenção de 

máquinas e aparelhos electrónicos; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de 

telecomunicações; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de construção; re-

paração ou manutenção de aparelhos electrónicos de consumo; reparação ou manutenção 

de aparelhos eléctricos de iluminação; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos 

de distribuição ou controlo de energia; reparação ou manutenção de geradores de energia; 

reparação ou manutenção de motores eléctricos; reparação ou manutenção de aparelhos e 

instrumentos de laboratório; reparação ou manutenção de máquinas e instrumentos de me-

dição e de teste; reparação ou manutenção de aparelhos e instrumentos médicos; reparação 

ou manutenção de máquinas e instrumentos para processamento de produtos químicos; 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de fabrico de vidraria; reparação ou 

manutenção de máquinas e ferramentas para trabalhar metais; reparação ou manutenção 

de fornalhas industriais; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de mineração; 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de fabrico de bens de borracha; repara-

ção ou manutenção de máquinas e sistemas de fabrico de circuitos integrados; reparação ou 

manutenção de máquinas e sistemas de fabrico de semicondutores; reparação ou manuten-

ção de máquinas e aparelhos de manutenção para processamento de alimentos ou bebidas; 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para extração de madeira, trabalhar a 

madeira, ou fabricar laminados ou contraplacado; reparação ou manutenção de máquinas e 

instrumentos agrícolas; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para o fabrico 

de polpa, para o fabrico de papel e para trabalhar o papel; reparação ou manutenção de 

máquinas e aparelhos para processar o plástico; reparação ou manutenção de reservatórios; 

reparação ou manutenção de máquinas de lava louça para uso industrial; reparação ou ma-

nutenção de equipamentos de cozinhar para uso industrial; reparação ou manutenção de 

instalações para a lavagem de veículos; reparação ou manutenção de máquinas de limpeza 

de chão movidas a energia; reparação ou manutenção de equipamentos de controlo da po-

luição na água; reparação ou manutenção de aparelhos de purificação de água; reparação 

ou manutenção de máquinas e aparelhos compactadores de detritos; reparação ou manu-

tenção de máquinas trituradoras de lixo; reparação ou manutenção de centrais nucleares; 

reparação ou manutenção de fábricas de produtos químicos; reparação ou manutenção de 

aquecedores a gás de água; reparação ou manutenção de utensílios não eléctricos de coze-

dura; reparação ou manutenção de aparelhos para o banho; limpeza de chaminés; limpeza 

de fachadas exteriores de edifícios; limpeza de janelas; limpeza de tapetes; polimento de 

soalhos; limpeza de fossas sépticas; limpeza de banheiras e caldeiras para banho; limpeza 

de ruas; limpeza de reservatórios; esterilização de máquinas e aparelhos médicos; aluguer 

de máquinas e aparelhos de construção; aluguer de máquinas de limpeza de soalho; aluguer 

aparelhos de lavagem de automóveis; aluguer de aparelhos para o arrefecimento de espaços 

[para uso doméstico]; aluguer de máquinas e aparelhos de mineração; aluguer de aparelhos 

de ar condicionado.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093448

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : EBARA CORPORATION

 地址 Endereço : 11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Desenho arquitectónico; peritagens [trabalhos de engenharia]; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos [incluindo os seus elementos] ou sistemas compostos por tais má-

quinas, aparelhos e instrumentos; serviços de desenhadores; elaboração [concepção] de 

software de computador, programação de computadores, ou manutenção de software de 

computador; consultadoria em tecnologia relacionado com computadores, automóveis e 

máquina industriais; pesquisas em construção ou planeamento urbano; ensaios ou pesqui-

sas em prevenção da poluição; ensaios ou pesquisas na área da electricidade; ensaios ou 

pesquisas em engenharia civil; ensaios, inspecções ou pesquisas em agricultura, criação de 

gado ou pescarias; ensaios, inspecções ou pesquisas em máquinas, aparelhos e instrumen-

tos; aluguer de aparelhos de medição; aluguer de computadores; fornecimento de progra-

mas de computador; aluguer de aparelhos e instrumentos de laboratório; aluguer de instru-

mentos de desenho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093449

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : EBARA CORPORATION

 地址 Endereço : 11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos para trabalhar metais; máquinas e aparelhos para a construção; má-

quinas e aparelhos para a carga-descarga; máquinas e aparelhos para processamento de 

produtos químicos; máquinas e aparelhos para o fabrico de polpa, para o fabrico de papel 

e para trabalhar o papel; máquinas e aparelhos para processar o plástico; máquinas e sis-

temas de manufactura de semicondutores; motor primário não eléctrico [não para veículos 

terrestres]; máquinas e instrumentos pneumáticos ou hidráulicos; máquinas enceradoras 



N.º 9 — 4-3-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 3401

eléctricas; aspiradores de pó; pulverizadores motorizados para desinfecção, insecticidas e 

desodorizantes [que não seja para uso na agricultura]; elementos de máquinas [não para 

veículos terrestres]; máquinas e aparelhos compactadores de detritos; máquinas trituradoras 

de detritos; magnetos de ignição para motores e máquinas; motores AC e motores DC [não 

incluindo aqueles para veículos terrestres mas incluindo «componentes» para quaisquer 

motores AC e motores DC]; geradores AC [alternadores]; geradores DC.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093450

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : EBARA CORPORATION

 地址 Endereço : 11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo, Japão

 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 : Ozonizadores; electrolisadores [células electrolíticas]; extintores de incêndio; bocas de 

incêndio; agulhetas de mangueiras de incêndio; sistemas de extinção de incêndios por 

aspersão; alarmes de incêndio; alarmes de gás; aparelhos e instrumentos de laboratório; 

máquinas e aparelhos ópticos; máquinas e instrumentos de medição ou de teste; máquinas 

e aparelhos de distribuição de energia; conversor rotativo; modificadores de fase; baterias 

e pilhas; medidores e testadores eléctricos ou magnéticos; fios e cabos eléctricos; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; máquinas, aparelhos electrónicos e suas peças; núcleos 

magnéticos; fios de resistência; eléctrodos que não sejam eléctrodos para a soldadura ou 

eléctrodos medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093451

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : EBARA CORPORATION

 地址 Endereço : 11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo, Japão

 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 : Aparelhos de secagem [para processamento de produtos químicos]; recuperadores [para 

processamento de produtos químicos]; vaporizadores [para processamento de produtos 

químicos]; evaporadores [para processamento de produtos químicos]; destiladores [para 

processamento de produtos químicos]; permutadores térmicos [para processamento de 

produtos químicos]; fornalhas industriais; reactores nucleares [pilhas atómicas]; caldei-

ras; aparelhos de ar condicionado [para uso industrial]; máquinas e aparelhos frigoríficos; 
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torneiras para água canalizada; válvulas reguladoras de nível em reservatórios; torneiras 

de canalização [macho para torneira]; tanques de tratamento de águas residuais [para uso 

industrial]; fossas sépticas [para uso industrial]; incineradoras de lixo; aquecedores de água 

solares; aparelhos para a purificação da água; electrodomésticos electrotérmicos; anilhas 

para torneiras de água; aparelhos para o banho; tanques para o tratamento de águas resi-

duais para uso doméstico; fossas sépticas para uso doméstico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093452

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : EBARA CORPORATION

 地址 Endereço : 11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo, Japão

 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 : Construção; consultadoria em construção; utilização e manutenção de equipamento de 

construção; construção naval; reparação ou manutenção de navios; reparação ou manu-

tenção de máquinas e instrumentos ópticos; reparação ou manutenção de máquinas e 

aparelhos fotográficos; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para a carga-

-descarga; reparação ou manutenção de alarmes incêndio; reparação ou manutenção de 

aparelhos de ar condicionado [para uso industrial]; reparação ou manutenção de queima-

dores; reparação ou manutenção de caldeiras; reparação ou manutenção de bombas; repa-

ração ou manutenção de máquinas e aparelhos frigoríficos; reparação ou manutenção de 

máquinas e aparelhos electrónicos; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de 

telecomunicações; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de construção; re-

paração ou manutenção de aparelhos electrónicos de consumo; reparação ou manutenção 

de aparelhos eléctricos de iluminação; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos 

de distribuição ou controlo de energia; reparação ou manutenção de geradores de energia; 

reparação ou manutenção de motores eléctricos; reparação ou manutenção de aparelhos e 

instrumentos de laboratório; reparação ou manutenção de máquinas e instrumentos de me-

dição e de teste; reparação ou manutenção de aparelhos e instrumentos médicos; reparação 

ou manutenção de máquinas e instrumentos para processamento de produtos químicos; 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de fabrico de vidraria; reparação ou 

manutenção de máquinas e ferramentas para trabalhar metais; reparação ou manutenção 

de fornalhas industriais; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de mineração; 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de fabrico de bens de borracha; repara-

ção ou manutenção de máquinas e sistemas de fabrico de circuitos integrados; reparação ou 

manutenção de máquinas e sistemas de fabrico de semicondutores; reparação ou manuten-

ção de máquinas e aparelhos de manutenção para processamento de alimentos ou bebidas; 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para extração de madeira, trabalhar a 

madeira, ou fabricar laminados ou contraplacado; reparação ou manutenção de máquinas e 

instrumentos agrícolas; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para o fabrico 

de polpa, para o fabrico de papel e para trabalhar o papel; reparação ou manutenção de 

máquinas e aparelhos para processar o plástico; reparação ou manutenção de reservatórios; 
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reparação ou manutenção de máquinas de lava louça para uso industrial; reparação ou ma-

nutenção de equipamentos de cozinhar para uso industrial; reparação ou manutenção de 

instalações para a lavagem de veículos; reparação ou manutenção de máquinas de limpeza 

de chão movidas a energia; reparação ou manutenção de equipamentos de controlo da po-

luição na água; reparação ou manutenção de aparelhos de purificação de água; reparação 

ou manutenção de máquinas e aparelhos compactadores de detritos; reparação ou manu-

tenção de máquinas trituradoras de lixo; reparação ou manutenção de centrais nucleares; 

reparação ou manutenção de fábricas de produtos químicos; reparação ou manutenção de 

aquecedores a gás de água; reparação ou manutenção de utensílios não eléctricos de coze-

dura; reparação ou manutenção de aparelhos para o banho; limpeza de chaminés; limpeza 

de fachadas exteriores de edifícios; limpeza de janelas; limpeza de tapetes; polimento de 

soalhos; limpeza de fossas sépticas; limpeza de banheiras e caldeiras para banho; limpeza 

de ruas; limpeza de reservatórios; esterilização de máquinas e aparelhos médicos; aluguer 

de máquinas e aparelhos de construção; aluguer de máquinas de limpeza de soalho; aluguer 

aparelhos de lavagem de automóveis; aluguer de aparelhos para o arrefecimento de espaços 

[para uso doméstico]; aluguer de máquinas e aparelhos de mineração; aluguer de aparelhos 

de ar condicionado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093453

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : EBARA CORPORATION

 地址 Endereço : 11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Desenho arquitectónico; peritagens [trabalhos de engenharia]; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos [incluindo os seus elementos] ou sistemas compostos por tais má-

quinas, aparelhos e instrumentos; serviços de desenhadores; elaboração [concepção] de 

software de computador, programação de computadores, ou manutenção de software de 

computador; consultadoria em tecnologia relacionado com computadores, automóveis e 

máquina industriais; pesquisas em construção ou planeamento urbano; ensaios ou pesqui-

sas em prevenção da poluição; ensaios ou pesquisas na área da electricidade; ensaios ou 

pesquisas em engenharia civil; ensaios, inspecções ou pesquisas em agricultura, criação de 

gado ou pescarias; ensaios, inspecções ou pesquisas em máquinas, aparelhos e instrumen-

tos; aluguer de aparelhos de medição; aluguer de computadores; fornecimento de progra-

mas de computador; aluguer de aparelhos e instrumentos de laboratório; aluguer de instru-

mentos de desenho.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/093493

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : Tangs Department Limited

 地址 Endereço : 23rd Floor Guangdong Investment Tower, 148 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 venda a retalho; serviços de encomendas por correio; agregação, para o bene-

fício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes uma conveniente 

apreciação e aquisição desses produtos em estabelecimentos comerciais; agregação, para o 

benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes a convenien-

te apreciação e compra desses produtos a partir dum catálogo de mercadorias gerais por 

encomendas por correio ou por meios de telecomunicações; agregação, para o benefício de 

terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes a conveniente apreciação 

e compra desses produtos através de páginas de mercadorias gerais da Internet; serviços 

de aconselhamento, promoção através do fornecimento de ligações patrocinadas para rede 

global de terceiros; serviços de publicidade; serviços de assistência e informação relaciona-

dos com todos os supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/26 13498142 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/093494

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : Tangs Department Limited

 地址 Endereço : 23rd Floor Guangdong Investment Tower, 148 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento e educacionais apresentando meios de comunicação electró-

nicos, conteúdo multimédia, vídeos, filmes, fotos, imagens, textos, fotografias, conteúdos 

gerados pelo utilizador, conteúdo áudio, e informações relacionados através da Internet 

e outras redes de comunicações na área da moda, interesses gerais, eventos culturais e 

tópicos relacionados com entretenimento; produção de filmes em videocassetes ou em to-

dos os tipos de meios audiovisuais ou sonoros na área da moda, interesses gerais, eventos 

culturais e tópicos relacionados com entretenimento; produção de programas de televisão 

e rádio; publicações electrónicas de livros, revistas e periódicos on-line na área da moda, 

interesses gerais, eventos culturais e tópicos relacionados com entretenimento; forneci-

mento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis) na área da moda, interesses 

gerais, eventos culturais e tópicos relacionados com entretenimento; serviços de publicação 

com vídeo digital, áudio e entretenimento multimédia na área da moda, interesses gerais, 

eventos culturais e tópicos relacionados com entretenimento; serviços de publicação digital 

on-line na área da moda, interesses gerais, eventos culturais e tópicos relacionados com 
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entretenimento; serviços de espectáculos de moda, produção de espectáculos de moda 

fornecidos on-line a partir duma base de dados informática ou da Internet ou transmitido 

através de dispositivo de comunicação sem fio ou difundidos via uma rede ou televisão por 

satélite; reportagem de notícias; fornecimento de informação sobre entretenimento, eventos 

correntes, eventos e actividades culturais; publicação de aplicações electrónicas para moda, 

entretenimento; serviços de consultoria, informação e assessoria relacionados com os su-

pra mencionados; serviços de fornecimento de bibliotecas electrónicas contendo imagens, 

fotos, fotografias, texto e outros conteúdos multimédia através de redes informática on-line 

e outras redes de comunicação electrónicas ou difundidos via uma rede ou televisão por 

satélite; publicação de revistas on-line, nomeadamente blogue apresentando informações 

e opiniões pessoais; serviços de publicação, nomeadamente partilha de fotos através da 

Internet e dispositivo de comunicação sem fio; organização de entretenimento e eventos 

culturais; organização e condução de concursos de moda; apresentação de espectáculos de 

moda; organização e condução de programas e cerimónias de entrega de prémios; serviços 

de educação, incluindo o fornecimento de incentivos para as pessoas e organização para 

demonstrar excelência na área da moda através da emissão de prémios.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/26 13498142 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/093495

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/09

[730] 申請人 Requerente : Tangs Department Limited

 地址 Endereço : 23rd Floor Guangdong Investment Tower, 148 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecedor de aplicações informáticas (ASP); fornecimento de acesso a software não des-

carregável; fornecimento de acesso a software não descarregável para permitir carregamen-

to, descarregamento, captura, mensagem, demonstração, montagem, tocar, escoamento, 

visualização, pré-visualização, exibição, etiquetagem, publicação de diário on-line (blog-

ing), comparticipação, manuseamento, distribuição, publicação, reprodução, ou de outro 

modo fornecer meios de comunicação electrónicos, conteúdos multimédia, vídeos, filmes, 

fotos, imagens, texto, fotografias, jogos, conteúdos gerados pelos utilizadores, conteúdos 

de áudio, e informações através da Internet e outras redes informáticas e de comunicações; 

fornecimento de acesso a software não descarregável permitindo partilhar conteúdos mul-

timédia e comentários entre os utilizadores; fornecimento de acesso a software não descar-

regável permitindo fornecedores de conteúdos a rastrear conteúdos multimédia; hospedei-

ros de conteúdos multimédia para terceiros; hospedeiros de entretenimento multimédia e 

conteúdos educacionais para terceiros.
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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

2014/11/26 13498142 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/093611

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/10

[730] 申請人 Requerente : Chiquita Brands L.L.C.

 地址 Endereço : 550 South Caldwell Street, Charlotte, NC 28202, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Frutas e vegetais congeladas; saladas de frutas ensacada; saladas de vegetais ensacada; 

saladas de vegetais; saladas de frutas; sopas; carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; 

frutas e vegetais em conserva, secos e cozinhados; frutas enlatados; vegetais enlatados; 

cogumelos secos; geleias; compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras alimentares; 

conservas; produtos alimentares feitos de peixe; nozes descascadas; fungos secos; albumina 

para comida; pratos rápidos congelados de conveniência; batidos de leite.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093612

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/10

[730] 申請人 Requerente : Chiquita Brands L.L.C.

 地址 Endereço : 550 South Caldwell Street, Charlotte, NC 28202, 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 : 31

[511] 產品 Produtos : Frutos e legumes frescos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093613

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/10

[730] 申請人 Requerente : Chiquita Brands L.L.C.

 地址 Endereço : 550 South Caldwell Street, Charlotte, NC 28202, 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 : 29
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[511] 產品 Produtos : Frutas e vegetais congeladas; saladas de frutas ensacadas; saladas de vegetais ensacadas; 

saladas de vegetais; saladas de frutas; sopas; carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; 

frutas e vegetais em conserva, secos e cozinhados; frutas enlatadas; vegetais enlatados; 

cogumelos secos; geleias; compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras alimentares; 

conservas; produtos alimentares feitos de peixe; nozes descascadas; fungos secos; albumina 

para comida; pratos rápidos congelados de conveniência; batidos de leite.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/093614

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/10

[730] 申請人 Requerente : Chiquita Brands L.L.C.

 地址 Endereço : 550 South Caldwell Street, Charlotte, NC 28202, 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 : 31

[511] 產品 Produtos : Frutos e legumes frescos.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/093615

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/10

[730] 申請人 Requerente : Chiquita Brands L.L.C.

 地址 Endereço : 550 South Caldwell Street, Charlotte, NC 28202, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Frutas e vegetais congelados; saladas de frutas ensacadas; saladas de vegetais ensacadas; 

saladas de vegetais; saladas de frutas; sopas; carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; 

frutas e vegetais em conserva, secos e cozinhados; frutas enlatadas; vegetais enlatados; 

cogumelos secos; geleias; compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras alimentares; 

conservas; produtos alimentares feitos de peixe; nozes descascadas; fungos secos; albumina 

para comida; pratos rápidos congelados de conveniência; batidos de leite.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul.



3408 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 9 期 —— 2015 年 3 月 4 日

[210] 編號 N.º : N/093616

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/10

[730] 申請人 Requerente : Chiquita Brands L.L.C.

 地址 Endereço : 550 South Caldwell Street, Charlotte, NC 28202, 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 : 31

[511] 產品 Produtos : Frutos e legumes frescos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul.

[210] 編號 N.º : N/093617

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/10

[730] 申請人 Requerente : Chiquita Brands L.L.C.

 地址 Endereço : 550 South Caldwell Street, Charlotte, NC 28202, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Frutas e vegetais congelados; saladas de frutas ensacadas; saladas de vegetais ensacadas; 

saladas de vegetais; saladas de frutas; sopas; carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; 

frutas e vegetais em conserva, secos e cozinhados; frutas enlatadas; vegetais enlatados; 

cogumelos secos; geleias; compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras alimentares; 

conservas; produtos alimentares feitos de peixe; nozes descascadas; fungos secos; albumina 

para comida; pratos rápidos congelados de conveniência; batidos de leite.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/093618

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/10

[730] 申請人 Requerente : Chiquita Brands L.L.C.

 地址 Endereço : 550 South Caldwell Street, Charlotte, NC 28202, 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 : 31

[511] 產品 Produtos : Frutos e legumes frescos.
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/093619

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/10

[730] 申請人 Requerente : Chiquita Brands L.L.C.

 地址 Endereço : 550 South Caldwell Street, Charlotte, NC 28202, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Frutas e vegetais congelados; saladas de frutas ensacadas; saladas de vegetais ensacadas; 

saladas de vegetais; saladas de frutas; sopas; carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; 

frutas e vegetais em conserva, secos e cozinhados; frutas enlatadas; vegetais enlatados; 

cogumelos secos; geleias; compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras alimentares; 

conservas; produtos alimentares feitos de peixe; nozes descascadas; fungos secos; albumina 

para comida; pratos rápidos congelados de conveniência; batidos de leite.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/093620

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/10

[730] 申請人 Requerente : Chiquita Brands L.L.C.

 地址 Endereço : 550 South Caldwell Street, Charlotte, NC 28202, 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 : 31

[511] 產品 Produtos : Frutos e legumes frescos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, amarelo e branco.
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[210] 編號 N.º : N/093648

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

[730] 申請人 Requerente : 辛明蕾 

 地址 Endereço : 中國上海市閔行區水清路588弄14號503室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 皮革漂白製劑；鞋油；鞋擦亮劑；擦鞋膏；拋光製劑；鞋蠟；傢俱或地板用拋光劑；擦亮用劑；地

板蠟；拼花地板蠟；拋光蠟；皮革防腐劑（拋光劑）；皮革保護劑（上光）；皮革膏；皮革用蠟；上

光劑；夾克油；鞋粉；皮革擦亮紙（浸擦亮劑）；皮革洗滌劑。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093649

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

[730] 申請人 Requerente : 辛明蕾 

 地址 Endereço : 中國上海市閔行區水清路588弄14號503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 : 樣品散發；廣告設計；商業信息代理；商業管理諮詢；市場研究；商業專業諮詢；組織商業或廣

告交易會；特許經營的商業管理；外購服務（商業輔助）；組織技術展覽；進出口代理；拍賣；替

他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；市場營銷；電話市場營銷。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093650

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

[730] 申請人 Requerente : 辛明蕾 

 地址 Endereço : 中國上海市閔行區水清路588弄14號503室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 運載工具（車輛）保養服務；運載工具（車輛）清潔服務；飛機保養與修理；傢俱保養；傢俱修

復；洗燙衣服；服裝翻新；修補衣服；皮革保養、清洗和修補；皮毛保養、清洗和修補；清洗衣

服；清洗亞麻製品；清洗；熨衣服；服裝織補；亞麻製品熨燙；乾洗；修鞋。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/093656

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

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

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

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

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

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

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

metais comuns; caixas de metal comum.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/27 303216735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093657

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

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

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

garfos e colheres).

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/10 303230676 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093658

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador (programas), gravados; software para computador; aplicação 

de software; discos, magnético; disquetes; discos compactos (memória apenas de leitura); 
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cartões magnéticos codificados; dados de média magnéticos; unidades de cassetes magné-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uma rede global informática; CDs, DVDs, CD-ROMs pré-gravados, cassetes magnéticas; 

videocassetes, cassetes de vídeo relativa com desenvolvimentos científico, político, cultural, 

educação, literário ou económicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/10 303230676 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093659

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

travessas comemorativas em metais preciosos ou em plaqué; jades; esculturas de jade (jo-

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

arte em prata.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/27 303216735 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/093660

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

com desenvolvimentos científico, político, cultural, educação, literário ou económicos; pa-

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

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/27 303216735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093661

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

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

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

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

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

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

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

2014/11/27 303216735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093662

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

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

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

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

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

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

ser de metal.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/27 303216735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093663

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2014/11/27 303216735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093664

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

râmica; tigelas para beber.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/27 303216735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093665

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

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

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

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

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

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

para usar em publicidades e exibições.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/10 303230676 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/093666

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

cintos (vestuário); faixas para a transpiração; gravatas; laços de pescoço.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/10 303230676 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093667

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

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

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

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

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

remendos de tecido.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/27 303216735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093668

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes; decora-

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

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

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

desporto; cartas de jogar; aparelhos de diversão.
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[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/10 303230676 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093669

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; serviços de escritório; assis-

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

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

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

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

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

relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/27 303216735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093670

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; serviços finan-

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

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

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

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

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

cação, serviços de segurança social, redução de pobreza, programas de intercâmbio cultural 

ou fins filantrópicos; fornecimento de informação financeira relacionada com actividades e 

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

e angariação de fundos; organização de colectas; serviços de informações, consultoria, e 

assessoria relacionados com os serviços acima referidos.
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[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/27 303216735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093671

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; serviços de painéis electrónicos (serviços de telecomunicações); for-

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

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

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

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

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/10 303230676 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093672

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de filmes; 
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produção de espectáculos, filmes cinematográficos, rádio, difusão ou programas de televi-

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

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

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

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

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

riais educacionais e de instrução; produção de CDs, CD-ROMs, DVDs, cassetes de vídeo 

ou cassetes; instalações de museu; educação e desenvolvimento; bibliotecas ambulantes; 

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

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

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/27 303216735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093673

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

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

viços de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e softwa-

re informático; locação de páginas na rede relacionados com serviços de caridade; criação 

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

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

actualização de software informático; programas informáticos ou sistemas informáticos, 

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

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

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

e inovação e desenvolvimento científico; serviços informáticos, nomeadamente criação de 

comunidades virtuais para utilizadores registados para organizar grupos e eventos, partici-

parem em debates, e envolver em redes sociais, negócios e comunidades; serviços informá-

ticos, nomeadamente locação de instalações electrónicas para terceiros para organização 

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

mento de serviços de pedidos (ASP) com software para permitir ou facilitar o carregamen-

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

partilhar ou o contrário fornecimento de media electrónica ou informação através de redes 

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

redes sociais, criando uma comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, imagens fo-

tográficas, texto, gráficos e dados; fornecimento de uma página na rede apresentando tec-

nologia que permite aos utilizadores on-line criar perfis pessoais apresentando informação 

de redes sociais e para transferir e partilhar tais informações entre múltiplas páginas da 

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

referidos.
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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

2014/11/27 303216735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093674

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

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

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

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

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

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

programas filantrópicos e comunitários; fornecimento de serviços humanitários e incentivo 

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

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

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

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

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

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

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

informação relacionada com actividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais 

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

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

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/27 303216735 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093675

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

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

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

ferragens, pequenos artigos metálicos de quinquilharia; canos e tudos de metal; cofres; 
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artigos em metal não incluídos noutras classes; minérios; figurinhas [estatuetas], estátuas, 

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

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

metais comuns; caixas de metal comum.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/27 303216744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093676

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

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

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

garfos e colheres).

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/10 303230667 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093677

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador (programas), gravados; software para computador; aplicação 

de software; discos, magnético; disquetes; discos compactos (memória apenas de leitura); 

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

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

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

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

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

nematográfico revelado; filmes impressionados; discos de gravação de som; suportes de 
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gravação de som; tiras de gravação de som; CDs; DVDs; CD-ROMs; meios de gravação 

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

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

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

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

uma rede global informática; CDs, DVDs, CD-ROMs pré-gravados, cassetes magnéticas; 

videocassetes, cassetes de vídeo relativa com desenvolvimentos científico, político, cultural, 

educação, literário ou económicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/10 303230667 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093678

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de arte em prata.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/27 303216744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093679

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11
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[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

com desenvolvimentos científico, político, cultural, educação, literário ou económicos; pa-

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

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/27 303216744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093680

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

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

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

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

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

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

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

2014/11/27 303216744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093681

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

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

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

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

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

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

ser de metal.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/27 303216744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093682

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2014/11/27 303216744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093683

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

râmica; tigelas para beber.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/27 303216744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093684

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

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

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

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

toalhas individuais (sem ser de papel); estandartes (sem ser de papel); bandeiras (sem ser 
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de papel); guardanapos de pano; algodão e tecido tricotado para estandartes e bandeiras 

para usar em publicidades e exibições.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/10 303230667 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093685

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

cintos (vestuário); faixas para a transpiração; gravatas; laços de pescoço.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/10 303230667 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093686

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

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

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

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

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

remendos de tecido.

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

2014/11/27 303216744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093687

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes; decora-

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

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

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

desporto; cartas de jogar; aparelhos de diversão.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/10 303230667 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093688

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; serviços de escritório; assis-

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

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

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

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

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

relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/27 303216744 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/093689

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; serviços finan-

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

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

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

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

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

cação, serviços de segurança social, redução de pobreza, programas de intercâmbio cultural 

ou fins filantrópicos; fornecimento de informação financeira relacionada com actividades e 

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

e angariação de fundos; organização de colectas; serviços de informações, consultoria, e 

assessoria relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/27 303216744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093690

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; serviços de painéis electrónicos (serviços de telecomunicações); for-

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

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

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

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

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/10 303230667 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/093691

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

riais educacionais e de instrução; produção de CDs, CD-ROMs, DVDs, cassetes de vídeo 

ou cassetes; instalações de museu; educação e desenvolvimento; bibliotecas ambulantes; 

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

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

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/27 303216744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093692

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

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

viços de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e softwa-
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re informático; locação de páginas na rede relacionados com serviços de caridade; criação 

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

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

actualização de software informático; programas informáticos ou sistemas informáticos, 

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

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

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

e inovação e desenvolvimento científico; serviços informáticos, nomeadamente criação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/27 303216744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093693

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/11

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

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

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

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

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

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

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

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

programas filantrópicos e comunitários; fornecimento de serviços humanitários e incentivo 

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

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

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

humanitários e educacionais; todos sendo serviços pessoais ou sociais prestados para solver 
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necessidades de pessoas, de uma comunidade ou de um grupo de pessoas; criação, forneci-

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

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

informação relacionada com actividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais 

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

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

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/27 303216744 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/093858

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/16

[730] 申請人 Requerente : 澳亞食品私人有限公司

   AustAsia Food Pte Ltd

 地址 Endereço : 42A Horne Road, Singapore 209066

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 牛奶，奶製品及以牛奶為主的奶飲料；摜奶油；奶酪製品；酸奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093859

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/16

[730] 申請人 Requerente : 澳亞食品私人有限公司

   AustAsia Food Pte Ltd

 地址 Endereço : 42A Horne Road, Singapore 209066

 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 : 廣告；奶牛場的實業經營；實業管理；辦公事務；商品營銷；通過各種方式提供的與乳製品及乳

製品相關產品的分銷，零售及批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093860

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/16
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[730] 申請人 Requerente : 澳亞食品私人有限公司

   AustAsia Food Pte Ltd

 地址 Endereço : 42A Horne Road, Singapore 209066

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 牛奶，奶製品及以牛奶為主的奶飲料；摜奶油；奶酪製品；酸奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093861

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/16

[730] 申請人 Requerente : 澳亞食品私人有限公司

   AustAsia Food Pte Ltd

 地址 Endereço : 42A Horne Road, Singapore 209066

 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 : 廣告；奶牛場的實業經營；實業管理；辦公事務；商品營銷；通過各種方式提供的與乳製品及乳

製品相關產品的分銷，零售及批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093862

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/16

[730] 申請人 Requerente : 澳亞食品私人有限公司

   AustAsia Food Pte Ltd

 地址 Endereço : 42A Horne Road, Singapore 209066

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 牛奶，奶製品及以牛奶為主的奶飲料；摜奶油；奶酪製品；酸奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093863

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/16

[730] 申請人 Requerente : 澳亞食品私人有限公司

   AustAsia Food Pte Ltd

 地址 Endereço : 42A Horne Road, Singapore 209066

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；奶牛場的實業經營；實業管理；辦公事務；商品營銷；通過各種方式提供的與乳製品及乳

製品相關產品的分銷，零售及批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093864

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/16

[730] 申請人 Requerente : 澳亞食品私人有限公司

   AustAsia Food Pte Ltd

 地址 Endereço : 42A Horne Road, Singapore 209066

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 牛奶，奶製品及以牛奶為主的奶飲料；摜奶油；奶酪製品；酸奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093865

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/16

[730] 申請人 Requerente : 澳亞食品私人有限公司

   AustAsia Food Pte Ltd

 地址 Endereço : 42A Horne Road, Singapore 209066

 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 : 廣告；奶牛場的實業經營；實業管理；辦公事務；商品營銷；通過各種方式提供的與乳製品及乳

製品相關產品的分銷，零售及批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093866

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/16

[730] 申請人 Requerente : 澳亞食品私人有限公司

   AustAsia Food Pte Ltd

 地址 Endereço : 42A Horne Road, Singapore 209066

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 牛奶，奶製品及以牛奶為主的奶飲料；摜奶油；奶酪製品；酸奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093867

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/16

[730] 申請人 Requerente : 澳亞食品私人有限公司

   AustAsia Food Pte Ltd

 地址 Endereço : 42A Horne Road, Singapore 209066

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 牛奶，奶製品及以牛奶為主的奶飲料；摜奶油；奶酪製品；酸奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093868

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/16

[730] 申請人 Requerente : 澳亞食品私人有限公司

   AustAsia Food Pte Ltd

 地址 Endereço : 42A Horne Road, Singapore 209066

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 牛奶，奶製品及以牛奶為主的奶飲料；摜奶油；奶酪製品；酸奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093872

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/16

[730] 申請人 Requerente : NBA Properties, Inc.

 地址 Endereço : Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York, NY 10022, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário, nomeadamente «hosiery», sapatos para basque-

tebol, sapatilhas para basquetebol, chinelas, T-shirts, camisas, polos, «sweatshirts», calças 

de fato de treino, calças, blusas de alças, «jerseys», calções, pijamas, camisas para despor-
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to, camisas para «rugby», camisolas, cintos, gravatas, camisas de dormir, chapéus, bonés, 

viseiras, fatos para exercícios de aquecimento, calças para exercícios de aquecimento, tops 

para exercícios de aquecimento/camisas para a prática de tiro, jaquetas, jaquetas resistentes 

ao vento, parkas, casacos, babetes para crianças sem serem de papel, fitas para a cabeça, 

faixas para os pulsos (vestuário), aventais, roupa interior, cuecas com perna, calças de la-

zer, abafos para as orelhas, luvas, mitenes, lenços para a cabeça e para o pescoço, camisas 

tricotadas e camisas de tecido, vestidos justos ao corpo, vestidos, vestidos e uniformes para 

claques desportivas, vestuário de natação, fatos de banho, fatos de natação, biquinis, fatos 

de banho com duas peças, calções para natação, calções para o banho, calções de surf, 

fatos de mergulho, túnicas de praia, túnicas para usar por cima do fato de banho, páreos, 

sandálias, sandálias de praia, chapéus de praia, viseiras para o sol, toucas para natação, 

toucas para o banho, toucado moderno com peruca.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093873

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/16

[730] 申請人 Requerente : NBA Properties, Inc.

 地址 Endereço : Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York, NY 10022, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

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

serviços de entretenimento e educacionais sob a forma de programas de rádio e televisão 

contínuos no domínio do basquetebol e sob a forma de apresentação de jogos de basquete-

bol e espectáculos de basquetebol ao vivo; produção e distribuição de espectáculos de rádio 

e de televisão com jogos de basquetebol, eventos de basquetebol e programas no domínio 

do basquetebol; realização e organização de clínicas e acampamentos de basquetebol, clíni-

cas e acampamentos de treinadores, clínicas e acampamentos de equipas de dança e jogos 

de basquetebol; serviços de entretenimento sob a forma de  actuações ao vivo de mascotes 

fantasiadas ou equipes de dança em jogos e espectáculos de basquetebol, clínicas, acampa-

mentos, promoções e outros eventos relacionados com o basquetebol, eventos especiais e 

festas; serviços de clube de fãs; serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento 

de um website com material multimédia sob a forma de excertos televisivos, excertos te-

levisivos interactivos, gravações de vídeo, gravações de transmissões contínuas de vídeo, 

seleções de excertos televisivos interactivos, programas de rádio, excertos de rádio e gra-

vações de áudio no domínio do basquetebol; fornecimento de notícias e informações sob 

a forma de estatísticas e curiosidades na área do basquetebol; fornecimento de serviços de 

jogos on-line não-transferíveis, nomeadamente jogos de computador, jogos de vídeo, jogos 

de vídeo interactivo, jogos de acção e perícia, jogos de arcada, jogos de festas para adultos 

e crianças, jogos de tabuleiro, quebra-cabeças e jogos de perguntas e respostas; serviços de 

publicação electrónica, nomeadamente a publicação de revistas, guias, boletins informati-

vos, livros para colorir, e horários de jogos de terceiros on-line, através da Internet, todos 

no campo de basquetebol; fornecimento de uma base de dados de computador on-line na 

área de basquetebol.



3436 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 9 期 —— 2015 年 3 月 4 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093947

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/18

[730] 申請人 Requerente : PERNOD RICARD, Société Anonyme

 地址 Endereço : 12 Place des Etats-Unis 75016 Paris, 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 : Vinhos, vinhos espumantes, licores, bebidas espirituosas, aguardentes e cocktails alcoóli-

cos e preparações à base destes produtos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/01 013045828 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/093948

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/18

[730] 申請人 Requerente : PERNOD RICARD, Société Anonyme

 地址 Endereço : 12 Place des Etats-Unis 75016 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 : Publicidade, especificamente distribuição de amostras, prospetos, material publicitário; 

serviços de fidelização de clientes e serviços de clube de clientes para fins comerciais, pro-

mocionais e/ou publicitários; organização de eventos, exposições, concursos, espetáculos, 

todos com fins comerciais, apresentação de produtos nos meios de comunicação para fins 

de venda a retalho, serviços de publicidade.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/01 013045828 聯盟商標 Marca Comunitária
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[210] 編號 N.º : N/093949

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/18

[730] 申請人 Requerente : PERNOD RICARD, Société Anonyme

 地址 Endereço : 12 Place des Etats-Unis 75016 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de clube noturno e de clube; serviços relacionados com prova de bebidas alcoó-

licas e serviços relacionados com clubes de enologia; organização de jogos, competições, 

eventos, festas, espetáculos e exposições no domínio do divertimento ou educação; organi-

zação de conferências, seminários, congressos, exposições, feiras comerciais e eventos com 

fins culturais e educativos relacionados com bebidas alcoólicas e enologia; publicação e/ou 

edição, incluindo em redes mundiais de telecomunicações (semelhantes à internet) ou redes 

de acesso privado ou reservado (intranets), em especial textos, ilustrações, livros, revistas 

especializadas, jornais, periódicos, revistas, catálogos e suportes de informação de todos os 

tipos relacionados com bebidas alcoólicas e enologia.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/01 013045828 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/093950

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/18

[730] 申請人 Requerente : PERNOD RICARD, Société Anonyme

 地址 Endereço : 12 Place des Etats-Unis 75016 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 : Serviços de bar, serviços de restaurantes, catering, serviços de degustação (fornecimento 

de alimentos e bebidas).

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/01 013045828 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/094107

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/26

[730] 申請人 Requerente : 林顯 

 地址 Endereço : 中國廣東省海豐縣海城鎮新華路四巷99號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094108

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/26

[730] 申請人 Requerente : 北京御神堂健康管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區青年路12號院2號樓6層623 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療按摩，保健，醫療護理，美容院，按摩，美容師服務，礦泉療養，公共衛生浴，桑拿浴服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094116

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/26

[730] 申請人 Requerente : The Procter & Gamble Company

 地址 Endereço : One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; preparados para cuidados da pele; sabonetes; artigos de perfumaria; óleos 

essenciais; champôs; lacas para o cabelo; gel para o cabelo; amaciadores de cabelo; loções 

para o cabelo; preparados para colorir o cabelo; sabão líquido para o corpo; preparados 

para os cuidados de limpeza, tratamento e embelezamento da pele, couro cabeludo e cabe-

lo; antitranspirantes, desodorizantes para uso pessoal.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/22 T1413535H 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/094154

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30
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[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件，可視電話，運載工具用導航儀器（隨載計算機），衛星導航儀器，全

球定位系統（GPS）設備，音頻視頻接收器，擴音器，聲音傳送裝置，錄音裝置，可下載的影像

文件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094155

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 計算機網絡上的在線廣告，點擊付費廣告，為零售目的在通訊媒體上展示商品，在通訊媒體上

出租廣告時間，商業管理諮詢，市場分析，為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構），

通過網站提供商業信息，市場營銷，將信息編入計算機數據庫。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094156

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 移動電話通訊，計算機輔助信息和圖像傳送，計算機終端通訊，信息傳送，衛星傳送，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，提供在線論壇，數字文件傳送，語音

郵件服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094157

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，運送乘客，運輸經紀，運輸信息，運輸預訂，交通信息，汽車運輸，汽車出租，司機服務，

為旅行提供行車路線指引。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094158

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件維護，計算機軟件安裝，計算機軟件諮詢，軟件運營服務，雲計算，替他人研究和開

發新產品，計算機編程，計算機軟件設計，計算機系統遠程監控，信息技術諮詢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094159

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件，可視電話，運載工具用導航儀器（隨載計算機），衛星導航儀器，全

球定位系統（GPS）設備，音頻視頻接收器，擴音器，聲音傳送裝置，錄音裝置，可下載的影像

文件。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094160

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 計算機網絡上的在線廣告，點擊付費廣告，為零售目的在通訊媒體上展示商品，在通訊媒體上

出租廣告時間，商業管理諮詢，市場分析，為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構），

通過網站提供商業信息，市場營銷，將信息編入計算機數據庫。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094161

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 移動電話通訊，計算機輔助信息和圖像傳送，計算機終端通訊，信息傳送，衛星傳送，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，提供在線論壇，數字文件傳送，語音

郵件服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094162

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號
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   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，運送乘客，運輸經紀，運輸信息，運輸預訂，交通信息，汽車運輸，汽車出租，司機服務，

為旅行提供行車路線指引。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094163

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件維護，計算機軟件安裝，計算機軟件諮詢，軟件運營服務，雲計算，替他人研究和開

發新產品，計算機編程，計算機軟件設計，計算機系統遠程監控，信息技術諮詢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094164

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件，可視電話，運載工具用導航儀器（隨載計算機），衛星導航儀器，全

球定位系統（GPS）設備，音頻視頻接收器，擴音器，聲音傳送裝置，錄音裝置，可下載的影像

文件。  

[540] 商標 Marca : 



N.º 9 — 4-3-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 3443

[210] 編號 N.º : N/094165

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件，可視電話，運載工具用導航儀器（隨載計算機），衛星導航儀器，全

球定位系統（GPS）設備，音頻視頻接收器，擴音器，聲音傳送裝置，錄音裝置，可下載的影像

文件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094166

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 計算機網絡上的在線廣告，點擊付費廣告，為零售目的在通訊媒體上展示商品，在通訊媒體上

出租廣告時間，商業管理諮詢，市場分析，為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構），

通過網站提供商業信息，市場營銷，將信息編入計算機數據庫。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094167

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : 計算機網絡上的在線廣告，點擊付費廣告，為零售目的在通訊媒體上展示商品，在通訊媒體上

出租廣告時間，商業管理諮詢，市場分析，為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構），

通過網站提供商業信息，市場營銷，將信息編入計算機數據庫。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094168

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 移動電話通訊，計算機輔助信息和圖像傳送，計算機終端通訊，信息傳送，衛星傳送，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，提供在線論壇，數字文件傳送，語音

郵件服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094169

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 移動電話通訊，計算機輔助信息和圖像傳送，計算機終端通訊，信息傳送，衛星傳送，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，提供在線論壇，數字文件傳送，語音

郵件服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094170

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD
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 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，運送乘客，運輸經紀，運輸信息，運輸預訂，交通信息，汽車運輸，汽車出租，司機服務，

為旅行提供行車路線指引。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094171

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，運送乘客，運輸經紀，運輸信息，運輸預訂，交通信息，汽車運輸，汽車出租，司機服務，

為旅行提供行車路線指引。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094172

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件維護，計算機軟件安裝，計算機軟件諮詢，軟件運營服務，雲計算，替他人研究和開

發新產品，計算機編程，計算機軟件設計，計算機系統遠程監控，信息技術諮詢。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094173

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件維護，計算機軟件安裝，計算機軟件諮詢，軟件運營服務，雲計算，替他人研究和開

發新產品，計算機編程，計算機軟件設計，計算機系統遠程監控，信息技術諮詢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094174

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件，可視電話，運載工具用導航儀器（隨載計算機），衛星導航儀器，全

球定位系統（GPS）設備，音頻視頻接收器，擴音器，聲音傳送裝置，錄音裝置，可下載的影像

文件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094175

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 計算機網絡上的在線廣告，點擊付費廣告，為零售目的在通訊媒體上展示商品，在通訊媒體上

出租廣告時間，商業管理諮詢，市場分析，為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構），

通過網站提供商業信息，市場營銷，將信息編入計算機數據庫。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094176

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 移動電話通訊，計算機輔助信息和圖像傳送，計算機終端通訊，信息傳送，衛星傳送，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，提供在線論壇，數字文件傳送，語音

郵件服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094177

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，運送乘客，運輸經紀，運輸信息，運輸預訂，交通信息，汽車運輸，汽車出租，司機服務，

為旅行提供行車路線指引。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094178

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 杭州快迪科技有限公司

   Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

 地址 Endereço : 中國杭州市西湖區文三路477號華星科技大廈8樓836號

   Room 836, 8F, Huaxing keji Dasha, 477 Wensan Rd., Xihu district, 310012, Hangzhou, 

China
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件維護，計算機軟件安裝，計算機軟件諮詢，軟件運營服務，雲計算，替他人研究和開

發新產品，計算機編程，計算機軟件設計，計算機系統遠程監控，信息技術諮詢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094238

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : MIGUEL BORGES ALVES SISMEIRO

 地址 Endereço : Av. Jardins dos Oceanos, 654, Poplar Court, 3ºC, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Canetas, material de escritório.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094239

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : MIGUEL BORGES ALVES SISMEIRO

 地址 Endereço : Av. Jardins dos Oceanos, 654, Poplar Court, 3ºC, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Capas de telemóvel.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094240

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : MIGUEL BORGES ALVES SISMEIRO

 地址 Endereço : Av. Jardins dos Oceanos, 654, Poplar Court, 3ºC, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios de cozinha, copos, pratos, canecas plásticas.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094241

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : MIGUEL BORGES ALVES SISMEIRO

 地址 Endereço : Av. Jardins dos Oceanos, 654, Poplar Court, 3ºC, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094284

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司

   BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創十四街99號2幢B186室

   Room B186, Building 2, No. 99, Kechuang 14 Street, Beijing Economic and Technological 

Development Zone, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；童裝；游泳衣；雨衣；鞋；帽子；襪；手套（服裝）；圍巾；披巾；腰帶；睡眠用眼罩；浴帽；

婚紗；十字褡；服裝綬帶；修女頭巾；神父左肩上佩戴的飾帶。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/13 15147022 中國 China

[210] 編號 N.º : N/094285

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30
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[730] 申請人 Requerente : 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司

   BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創十四街99號2幢B186室

   Room B186, Building 2, No. 99, Kechuang 14 Street, Beijing Economic and Technological 

Development Zone, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；童裝；游泳衣；雨衣；鞋；拖鞋；帽子；襪；手套（服裝）；圍巾；披巾；頭巾；腰帶；睡眠用

眼罩；浴帽；婚紗；十字褡；服裝綬帶；修女頭巾；神父左肩上佩戴的飾帶。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/13 15146544 中國 China

[210] 編號 N.º : N/094286

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司

   BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創十四街99號2幢B186室

   Room B186, Building 2, No. 99, Kechuang 14 Street, Beijing Economic and Technological 

Development Zone, Beijing, China

 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 : 遊戲器具；遊戲機；玩具；長毛絨玩具；玩具氣球；智能玩具；棋；體育活動用球；鍛煉身體器

械；射箭用器具；體育活動器械；口哨；游泳池（娛樂用品）；塑料跑道；護膝（運動用品）；輪滑

鞋；合成材料製聖誕樹；釣魚用具；拉拉隊用指揮棒；偽裝掩飾物（體育用品）；抽獎用刮刮卡；

球拍用吸汗帶。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/13 15146612 中國 China

[210] 編號 N.º : N/094371

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/02

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

   HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
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 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區坂田華為總部辦公樓

   Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 智能手機；手機保護套；手機保護膜；手機保護殼；手機帶；平板電腦；平板電腦用保護套；家

庭用的網關；平板電腦用保護膜；耳機；機頂盒；路由器；調製解調器；與手機連用的具有通話

功能、運動記錄、睡眠記錄的功能的智能手環；與手機連用的具有通話功能、運動記錄、睡眠

記錄的功能的智能手錶；網絡通訊設備；手機用顯示屏；手機用電池；音箱；移動電源；手機用

支架；平板電腦用支架。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094372

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/02

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

   HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區坂田華為總部辦公樓

   Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 智能手機；手機保護套；手機保護膜；手機保護殼；手機帶；平板電腦；平板電腦用保護套；家

庭用的網關；平板電腦用保護膜；耳機；機頂盒；路由器；調製解調器；與手機連用的具有通話

功能、運動記錄、睡眠記錄的功能的智能手環；與手機連用的具有通話功能、運動記錄、睡眠

記錄的功能的智能手錶；網絡通訊設備；手機用顯示屏；手機用電池；音箱；移動電源；手機用

支架；平板電腦用支架。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094373

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/02

[730] 申請人 Requerente : SF INVESTMENTS, INC.

 地址 Endereço : 3411 Silverside Road, 103 Baynard Building, Wilmington, Delaware, 19810, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Carne; carne de porco; carcaças de porco; carnes variadas de porco.
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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

2014/11/17 86/455,894 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/094374

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/02

[730] 申請人 Requerente : Oculus Innovative Sciences, Inc.

 地址 Endereço : 1129 N. McDowell Blvd. Petaluma California 94954 United States

 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 : Desinfetantes para aplicações relacionadas com animais, tais como os utilizados com má-

quinas de mungir, caixas para animais de estimação, recintos fechados para cães, portinho-

las de maternidades para animais; antissépticos para aplicações relacionadas com animais; 

agentes de esterilização para tratamento e irrigação de feridas em animais; preparações 

profilácticas para tratamento dos olhos, ouvidos e cuidados orais para animais; produtos 

para o tratamento da pele e do pelo para animais.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/07 86/448,539 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/094375

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/02

[730] 申請人 Requerente : 銀銘投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門沙格斯大馬路壹號廣場2樓222舖 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094376

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/02
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[730] 申請人 Requerente : 銀銘投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門沙格斯大馬路壹號廣場2樓222舖 

 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 : 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，矯形用品，縫合用材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094377

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/02

[730] 申請人 Requerente : 銀銘投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門沙格斯大馬路壹號廣場2樓222舖 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094378

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/02

[730] 申請人 Requerente : 銀銘投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門沙格斯大馬路壹號廣場2樓222舖 

 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 : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療服務，獸醫服務，人或動物的衛生和美容服務，農業、園藝和林業服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094379

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/02



3454 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 9 期 —— 2015 年 3 月 4 日

[730] 申請人 Requerente : MARTINE SITBON FRANCE

 地址 Endereço : 9 Rue Jean Mermoz, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 半加工或未加工皮革；仿皮，背包；手提包；購物袋；旅行包；海濱浴場用手提袋；旅行用衣袋；

公文包；旅行用具（皮件）；學生用書包；書包；錢包；卡片盒（皮夾子）；鑰匙盒（皮製）；用於

裝化妝用品的手提包（空的）；大衣箱（行李）；旅行包（箱）；包裝用皮袋（信封、小袋）；爬山

用手提袋；野營手提袋；傘；女用陽傘；手杖；鞭子；馬具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094380

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/02

[730] 申請人 Requerente : LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.

 地址 Endereço : 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados anti-estáticos para uso doméstico; preparados desengorduramento para uso 

doméstico; amaciadores de tecido para lavagem de roupa; preparados para branqueamento 

de roupa; cosméticos; aromáticos para uso doméstico; lenços de papel impregnados com 

loções cosméticas; máscaras de beleza; sabonetes (sem ser para uso pessoal); detergentes 

que não sejam para uso em operações de fabrico e para fins médicos; preparados para lim-

peza; produtos para lavagem de roupas; champôs; sabonetes para uso pessoal; dentífricos; 

preparados para limpeza dos dentes; preparados para lavagem de roupa; perfumes; óleos 

essenciais; limpadores de vidro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094381

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/02

[730] 申請人 Requerente : LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.

 地址 Endereço : 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Cera industrial; cera vegetal; cera de abelha; velas aromatizadas; ceresina; velas; pavios de 

velas; velas para iluminação; ozocerite; cera de carnaúba; velas para árvore de Natal; para-

fina; cera de parafina; velas perfumadas; velas aromáticas; cera amarela de abelha.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094382

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/02
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[730] 申請人 Requerente : LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.

 地址 Endereço : 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho apresentando produtos cosméticos para o rosto e corpo; ser-

viços de vendas a retalho apresentando preparados para maquilhagem; serviços de vendas 

a retalho apresentando preparados cosméticos para cuidados da pele; serviços de vendas a 

retalho apresentando produtos cosméticos para o corpo; serviços de vendas a retalho apre-

sentando preparados cosméticos para o banho; serviços de vendas a retalho apresentando 

preparados cosméticos para o cuidado do cabelo; serviços de vendas a retalho apresentan-

do fragrâncias para o uso pessoal; serviços de vendas a retalho apresentando preparados 

para perfumar o ar (difusor); serviços de vendas a retalho apresentando velas perfumadas; 

serviços de vendas a retalho apresentando artigos de perfumaria; serviços de vendas a 

grosso apresentando produtos cosméticos para o rosto e corpo; serviços de vendas a grosso 

apresentando preparados para maquilhagem; serviços de vendas a grosso apresentando 

preparados cosméticos para cuidados da pele; serviços de vendas a grosso apresentando 

produtos cosméticos para o corpo; serviços de vendas a grosso apresentando preparados 

cosméticos para o banho; serviços de vendas a grosso apresentando preparados cosméticos 

para o cuidado do cabelo; serviços de vendas a grosso apresentando fragrâncias para o uso 

pessoal; serviços de vendas a grosso apresentando preparados para perfumar o ar (difusor); 

serviços de vendas a grosso apresentando velas perfumadas; serviços de vendas a grosso 

apresentando artigos de perfumaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094383

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/02

[730] 申請人 Requerente : 江濤 

 地址 Endereço : 澳門看台街367號民安新邨第一座9樓BD 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 奶茶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094384

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/02

[730] 申請人 Requerente : 江濤 

 地址 Endereço : 澳門看台街367號民安新邨第一座9樓BD 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094396

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : 福建德誠黃金有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省福州市倉山區建新鎮紅江路8號金山工業集中區浦上工業園D區21#樓（郵編

350008） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬錠；貴重金屬合金；銀飾；項鏈（首飾）；手鐲（珠寶）；小飾物（珠寶）；胸針（珠寶）；

鏈（珠寶）；項鏈（寶石）；領帶夾；象牙製品（首飾）；寶石（珠寶）；裝飾品（首飾）；貴重金屬

飾針；貴重金屬塑像；戒指（珠寶）；貴重金屬藝術品；耳環；襯衫袖口鏈扣；別針（首飾）；領帶

夾（領帶飾物）；領帶別針；貴重金屬徽章；銀製工藝品；玉雕首飾；貴重金屬及其合金，以及不

屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品；珠寶、首飾、寶石；鐘錶和計時儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094397

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : 台灣雅聞生技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣32665桃園縣楊梅市中山北路一段21巷1號 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；燙髮劑；染髮劑；清潔製劑；護膚用化妝劑；化妝用潤髮脂；指甲油；睫毛用化妝製劑；

嘴唇化妝配製品；皮膚增白霜；眉毛化妝品；化妝用收斂劑；洗澡用化妝品；粉底霜；化妝粉；

腮紅；隱藏劑；眼影；化妝筆；口紅；護唇膏；唇筆；染睫毛油；睫毛膏；眉筆；眉毛定影劑；化妝

劑；眼色膏；成套化妝用品；肥皂（塊）；洗衣用澱粉；洗髮劑；牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094398

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05
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[730] 申請人 Requerente : 倍優生物科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣32665桃園縣楊梅市中山北路一段21巷1號 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；燙髮劑；染髮劑；清潔製劑；護膚用化妝劑；化妝用潤髮脂；指甲油；睫毛用化妝製劑；

嘴唇化妝配製品；皮膚增白霜；眉毛化妝品；化妝用收斂劑；洗澡用化妝品；粉底霜；化妝粉；

腮紅；隱藏劑；眼影；化妝筆；口紅；護唇膏；唇筆；染睫毛油；睫毛膏；眉筆；眉毛定影劑；化妝

劑；眼色膏；成套化妝用品；肥皂（塊）；洗衣用澱粉；洗髮劑；牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094399

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : 南京我樂家居製造有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市江寧經濟技術開發區清水亭西路218號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱；墊子（床墊）；鏡子（玻璃鏡）；傢俱用非金屬附件；墊枕；非金屬容器（存儲和運輸用）；

非金屬門裝置；非金屬窗戶附件；木、蠟、石膏或塑料藝術品；木、蠟、石膏或塑料像。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094400

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司

   SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區高新技術產業園區科技南十二路邁瑞大廈

   Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 

518057, P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 麻醉劑；醫用X光造影劑；醫用診斷製劑；心電圖描記器電極用化學導體；醫用或獸醫用化學試

劑；醫用生物製劑；細菌培養基；微生物用營養物質；醫用或獸醫用微生物培養物；醫用生物組

織培養物。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094401

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司

   SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區高新技術產業園區科技南十二路邁瑞大廈

   Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 

518057, P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

機程序（可下載軟件）；實驗室用層析設備；讀出器（數據處理設備）；測壓儀器；傳感器；已錄

製的計算機操作程序。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094402

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司

   SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市南山區高新技術產業園區科技南十二路邁瑞大廈

   Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 

518057, P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 外科儀器和器械；麻醉儀器；醫療器械和儀器；醫療分析儀器；醫用測試儀；醫用診斷設備；放

射醫療設備；醫療超聲器械；醫用電擊去心臟纖顫器；醫用床；醫用泵；血壓計；醫用電極；外科

植入物（人造材料）；人工呼吸設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094403

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : Best Western International, Inc.

 地址 Endereço : 6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016-2023, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094406

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[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 : 嬰兒及嬰幼兒食品；醫用營養食物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094407

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[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 : 包括奶粉在內的奶及奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094408

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[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 : 嬰兒及嬰幼兒食品；醫用營養食物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094409

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[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 : 包括奶粉在內的奶及奶製品。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094410

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[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 : 嬰兒及嬰幼兒食品；醫用營養食物。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，深藍色，淡藍色，褐色，灰色和白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/094411

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[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 : 包括奶粉在內的奶及奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，深藍色，淡藍色，褐色，灰色和白色，如圖所示 。

[210] 編號 N.º : N/094412

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[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
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[511] 產品 Produtos : 嬰兒及嬰幼兒食品；醫用營養食物。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，深綠色，淺綠色，淡藍色，褐色，灰色和白色，如圖所示 。

[210] 編號 N.º : N/094413

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[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 : 包括奶粉在內的奶及奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色，深綠色，淺綠色，淡藍色，褐色，灰色和白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/094414

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : 泓利國際集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界荃灣橫龍街42-46號牛津工業大廈3樓A308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 : 藥用和獸醫用製劑；醫用衞生製劑；醫用或獸醫用營養食物和物質，嬰兒食品；人用和動物用膳

食補充劑；膏藥；全屬第5類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094415

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : 泓利國際集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界荃灣橫龍街42-46號牛津工業大廈3樓A308室 
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 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 進出口代理；替他人推銷；市場行銷；特許經營的商業管理；展示商品（為零售目的）；為零售目

的在通訊媒體上展示商品；提供電腦網上訂購服務；廣告；企業管理；商業管理；辦公事務；全

屬第35類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094416

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : The London Eye Company Limited

 地址 Endereço : 3 Market Close, Poole, Dorset BH15 1NQ, Reino Unido

 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 : Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário; serviços de restaurante, 

bar e catering; fornecimento de alojamento de férias; serviços de marcação e reservas para 

restaurante e alojamento de férias; fornecer instalações para convenções, conferências, 

exibições e seminários; fornecimento de instalações de exibições; serviços de informação, 

aconselhamento e consultadoria relacionados com todos os serviços atrás mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094417

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : 呂麗嬋

   LOI LAI SIM

 地址 Endereço : Rua Norte do Patane No. 96, Fase C, 11 andar A Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 護膚品，精油。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094418

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : 呂麗嬋

   LOI LAI SIM
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 地址 Endereço : Rua Norte do Patane No. 96, Fase C, 11 andar A Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 護膚品，精油。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094419

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : AIBA – International Boxing Association

 地址 Endereço : Maison du Sport International Avenue de Rhodanie 54 1007 Lausanne Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Capacetes para as artes marciais, em especial capacetes para o boxe; software e programas 

de jogos de computador; jogos de vídeo; publicações electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094420

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : AIBA – International Boxing Association

 地址 Endereço : Maison du Sport International Avenue de Rhodanie 54 1007 Lausanne Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Livros, revistas, fotografias, cartazes.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, azul e vermelho.
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[210] 編號 N.º : N/094421

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : AIBA – International Boxing Association

 地址 Endereço : Maison du Sport International Avenue de Rhodanie 54 1007 Lausanne Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Mochilas, sacos de desporto, sacos de viagem e sacos multiusos; couro e imitações do cou-

ro, produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; malas e maletas de viagem; 

chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094422

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : AIBA – International Boxing Association

 地址 Endereço : Maison du Sport International Avenue de Rhodanie 54 1007 Lausanne Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário e sapatos de desporto, em especial os destinados 

às artes marciais, incluindo o boxe; cintos enquanto troféus.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094423

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : AIBA – International Boxing Association

 地址 Endereço : Maison du Sport International Avenue de Rhodanie 54 1007 Lausanne Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 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, em 

especial equipamento usado nas artes marciais, incluindo o boxe; cordas de saltar; sacos de 
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boxe, sacos de boxe para treino; luvas de boxe; caneleiras e protectores de dentes para os 

desportos de combate.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094424

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : AIBA – International Boxing Association

 地址 Endereço : Maison du Sport International Avenue de Rhodanie 54 1007 Lausanne Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; difusão de material publicitário via todos os meios de comunicação, em espe-

cial na forma de mensagens temáticas centradas nos valores humanos; publicidade através 

de patrocínio; gestão de negócios comerciais; administração de negócios; funções de es-

critório; promoção dos bens e serviços de terceiros por meio de acordos contratuais, em 

especial de patrocínio e licenciamento, permitindo conseguir-se notoriedade adicional e/ou 

imagem melhorada e/ou uma onda de simpatia conseguidas pela notoriedade e/ou imagem 

melhorada obtidas através de eventos culturais e desportivos, em especial eventos inter-

nacionais, e/ou uma onda de simpatia originada pelo acima mencionado; promoção dos 

bens e serviços de terceiros através dos meios conhecidos, como factor de interesse inicial, 

levando o público a considerar, entre uma infinidade de concorrentes, bens ou serviços que 

são apresentados ao público tendo sinais, emblemas ou mensagens capazes de captar a sua 

atenção; promoção dos bens e serviços de terceiros através da denominada transferência de 

imagem; aluguer de espaços publicitários de todos os tipos e em todos os meios, digitais ou 

não; administração de negócios da participação de equipas nacionais para uma competição 

atlética internacional e promover o apoio às referidas equipas com o público e os meios 

interessados; gestão de ficheiros informáticos, nomeadamente gestão de ficheiros digitais 

compreendendo uma carteira de sequências de imagens e vídeo destinadas a serem utiliza-

das sob licença na publicidade tradicional e na promoção de comportamentos (publicidade 

moral).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, azul e vermelho.
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[210] 編號 N.º : N/094425

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : AIBA – International Boxing Association

 地址 Endereço : Maison du Sport International Avenue de Rhodanie 54 1007 Lausanne Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; difusão de programas de emissões televisivas; emissão de programas de 

televisão (em directo ou em diferido); comunicação telefónica móvel; comunicação por ter-

minais de computadores electrónicos, por bases de dados e por redes de telecomunicações 

ligadas a Internet; comunicações telefónicas; comunicações através de teleconferência; 

difusão de programas de televisão; televisão por cabo; radiodifusão; serviços de agências 

de informações [notícias]; outros serviços de transmissão de mensagem; emissão de um 

sítio comercial na Internet; serviços de emissão de rádio e televisão fornecidos através da 

Internet; correio electrónico; fornecimento de acesso a boletins informativos electrónicos e 

fóruns de discussão em linha; transmissão de mensagens e imagens por computador; forne-

cimento de acesso a serviços de compra ao domicílio e no escritório através de computador 

e/ou tecnologias de comunicações interactivas; telecomunicações de informações (incluindo 

páginas Web), de programas de computador e de todos os outros dados; serviços de correio 

electrónico; fornecimento de serviços de acesso à Internet; fornecimento de ligações de te-

lecomunicações à Internet ou a bases de dados; aluguer de tempo de acesso a uma base de 

dados central (telecomunicações); fornecimento de acesso a motores de pesquisa; explora-

ção de fóruns de discussão na Internet; aluguer de tempo de acesso a uma base de dados de 

um servidor central; aluguer de tempo de acesso a uma base de dados informática (serviços 

de telecomunicações); difusão simultânea, em especial através de interconexões electróni-

cas, de filmes e de registos de vídeo e de sons.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094426

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : AIBA – International Boxing Association

 地址 Endereço : Maison du Sport International Avenue de Rhodanie 54 1007 Lausanne Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais, diver-

timentos culturais e desportivos transmitidos na televisão; organização de exposições com 

fins culturais e educativos; organização de lotarias e competições; serviços de apostas e de 

jogos a dinheiro ligados ao, ou directamente relacionados com o desporto; serviços de di-

vertimento prestados durante acontecimentos desportivos ou relacionados com os mesmos; 

organização de eventos e actividades desportivos e culturais; organização de competições 
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desportivas reais ou virtuais; gestão de instalações desportivas; serviços de aluguer de 

equipamento de áudio e de vídeo; produção de filmes, não sendo filmes publicitários; pro-

dução de registos de vídeo e de sons; apresentação e distribuição de filmes e registos de ví-

deo e de sons; aluguer de filmes e registos de vídeo e de sons; aluguer de produtos de entre-

tenimento, nomeadamente discos compactos interactivos, CD-ROM, jogos de computador; 

cobertura de desportos e acontecimentos desportivos por rádio e televisão; serviços de pro-

dução de programas de rádio e de televisão e de fitas de vídeo; produção de filmes anima-

dos; produção de programas de televisão animados; reserva de lugares para espectáculos e 

acontecimentos desportivos; cronometragem de manifestações desportivas; divertimento 

interactivo; serviços de apostas on-line; fornecimento de jogos através da Internet; infor-

mações relacionadas com divertimento ou educação, fornecidas on-line a partir dum banco 

de dados informático ou da Internet; serviços de jogos electrónicos fornecidos através da 

Internet; fornecimento de edições electrónicas on-line; publicação de livros, revistas, textos 

(sem ser textos publicitários) e periódicos; publicação de livros electrónicos, revistas, textos 

(sem ser textos publicitários) e periódicos; fornecimento de resultados desportivos; disponi-

bilização de serviços de informação sobre resultados e estatísticas desportivos; aluguer de 

sons e de imagens gravados; serviços de produção de áudio; serviços de informação sobre 

eventos desportivos prestados on-line a partir de uma base de dados informática ou da In-

ternet; serviços de edição e publicação; fornecimento de música digital (não descarregável); 

fornecimento de informação estatística em relação aos resultados desportivos e índices de 

audiência para competições desportivas; concepção e entrega de prémios relacionados com 

actividades de terceiros; organização e direcção de cerimónias relacionadas com a entrega 

de prémios.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094427

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : AIBA – International Boxing Association

 地址 Endereço : Maison du Sport International Avenue de Rhodanie 54 1007 Lausanne Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Capacetes para as artes marciais, em especial capacetes para o boxe; software e programas 

de jogos de computador; jogos de vídeo; publicações electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e azul.
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[210] 編號 N.º : N/094428

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : AIBA – International Boxing Association

 地址 Endereço : Maison du Sport International Avenue de Rhodanie 54 1007 Lausanne Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Livros, revistas, fotografias, cartazes.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e azul.

[210] 編號 N.º : N/094429

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : AIBA – International Boxing Association

 地址 Endereço : Maison du Sport International Avenue de Rhodanie 54 1007 Lausanne Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Mochilas, sacos de desporto, sacos de viagem e sacos multiusos; couro e imitações do cou-

ro, produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; malas e maletas de viagem; 

chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e azul.

[210] 編號 N.º : N/094430

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : AIBA – International Boxing Association

 地址 Endereço : Maison du Sport International Avenue de Rhodanie 54 1007 Lausanne Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário e sapatos de desporto, em especial os destinados 

às artes marciais, incluindo o boxe; cintos enquanto troféus.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e azul.
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[210] 編號 N.º : N/094431

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : AIBA – International Boxing Association

 地址 Endereço : Maison du Sport International Avenue de Rhodanie 54 1007 Lausanne Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 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, em 

especial equipamento usado nas artes marciais, incluindo o boxe; cordas de saltar; sacos de 

boxe, sacos de boxe para treino; luvas de boxe; caneleiras e protectores de dentes para os 

desportos de combate.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e azul.

[210] 編號 N.º : N/094432

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : AIBA – International Boxing Association

 地址 Endereço : Maison du Sport International Avenue de Rhodanie 54 1007 Lausanne Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; difusão de material publicitário via todos os meios de comunicação, em espe-

cial na forma de mensagens temáticas centradas nos valores humanos; publicidade através 

de patrocínio; gestão de negócios comerciais; administração de negócios; funções de es-

critório; promoção dos bens e serviços de terceiros por meio de acordos contratuais, em 

especial de patrocínio e licenciamento, permitindo conseguir-se notoriedade adicional e/ou 

imagem melhorada e/ou uma onda de simpatia conseguidas pela notoriedade e/ou imagem 

melhorada obtidas através de eventos culturais e desportivos, em especial eventos inter-

nacionais, e/ou uma onda de simpatia originada pelo acima mencionado; promoção dos 

bens e serviços de terceiros através dos meios conhecidos, como factor de interesse inicial, 

levando o público a considerar, entre uma infinidade de concorrentes, bens ou serviços que 

são apresentados ao público tendo sinais, emblemas ou mensagens capazes de captar a sua 

atenção; promoção dos bens e serviços de terceiros através da denominada transferência de 

imagem; aluguer de espaços publicitários de todos os tipos e em todos os meios, digitais ou 

não; administração de negócios da participação de equipas nacionais para uma competição 

atlética internacional e promover o apoio às referidas equipas com o público e os meios 

interessados; gestão de ficheiros informáticos, nomeadamente gestão de ficheiros digitais 

compreendendo uma carteira de sequências de imagens e vídeo destinadas a serem utiliza-

das sob licença na publicidade tradicional e na promoção de comportamentos (publicidade 

moral).
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e azul.

[210] 編號 N.º : N/094433

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/05

[730] 申請人 Requerente : AIBA – International Boxing Association

 地址 Endereço : Maison du Sport International Avenue de Rhodanie 54 1007 Lausanne Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; difusão de programas de emissões televisivas; emissão de programas de 

televisão (em directo ou em diferido); comunicação telefónica móvel; comunicação por ter-

minais de computadores electrónicos, por bases de dados e por redes de telecomunicações 

ligadas a Internet; comunicações telefónicas; comunicações através de teleconferência; 

difusão de programas de televisão; televisão por cabo; radiodifusão; serviços de agências 

de informações [notícias]; outros serviços de transmissão de mensagem; emissão de um 

sítio comercial na Internet; serviços de emissão de rádio e televisão fornecidos através da 

Internet; correio electrónico; fornecimento de acesso a boletins informativos electrónicos e 

fóruns de discussão em linha; transmissão de mensagens e imagens por computador; forne-

cimento de acesso a serviços de compra ao domicílio e no escritório através de computador 

e/ou tecnologias de comunicações interactivas; telecomunicações de informações (incluindo 

páginas Web), de programas de computador e de todos os outros dados; serviços de correio 

electrónico; fornecimento de serviços de acesso à Internet; fornecimento de ligações de te-

lecomunicações à Internet ou a bases de dados; aluguer de tempo de acesso a uma base de 

dados central (telecomunicações); fornecimento de acesso a motores de pesquisa; explora-

ção de fóruns de discussão na Internet; aluguer de tempo de acesso a uma base de dados de 

um servidor central; aluguer de tempo de acesso a uma base de dados informática (serviços 

de telecomunicações); difusão simultânea, em especial através de interconexões electróni-

cas, de filmes e de registos de vídeo e de sons.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e azul.

[210] 編號 N.º : N/094443

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : 大連棒棰島海產股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國遼寧省大連市金州區五一路987號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 海參（非活）；魚翅；魷魚；海米；乾貝；貝殼類動物（非活）；蜆子乾；魚肉乾；海螺乾；魚片。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094556

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : 澳門品牌在線股份有限公司 

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路47號澳門廣場7樓T11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 : 電子應用程序。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/094557

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : 澳門品牌在線股份有限公司 

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路47號澳門廣場7樓T11室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 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 : 紅色，藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/094558

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : 澳門品牌在線股份有限公司 

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路47號澳門廣場7樓T11室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094559

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : 澳門品牌在線股份有限公司 

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路47號澳門廣場7樓T11室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 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 : 深藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/094560

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : 澳門品牌在線股份有限公司 

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路47號澳門廣場7樓T11室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 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 : 深藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/094562

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : 澳門品牌在線股份有限公司 

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路47號澳門廣場7樓T11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 : 36

[511] 服務 Serviços : 兌換貨幣，發行旅行支票，組織收款，信用卡發行，信用卡服務。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094563

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : 澳門品牌在線股份有限公司 

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路47號澳門廣場7樓T11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 : 36

[511] 服務 Serviços : 兌換貨幣，發行旅行支票，組織收款，信用卡發行，信用卡服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094564

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : 澳門品牌在線股份有限公司 

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路47號澳門廣場7樓T11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 : 36

[511] 服務 Serviços : 兌換貨幣，發行旅行支票，組織收款，信用卡發行，信用卡服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094565

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/06

[730] 申請人 Requerente : 澳門品牌在線股份有限公司 

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路47號澳門廣場7樓T11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 : 36

[511] 服務 Serviços : 兌換貨幣，發行旅行支票，組織收款，信用卡發行，信用卡服務。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094566

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 香榭里烘焙有限公司

   Élysée Bakery Company Limited / Élysée Padaria Companhia Limitada

 地址 Endereço : 澳門高地烏街52B曉暉閣地下G 

 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 : 麵包，甜品，蛋糕及飲品之批發及零售。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色Pantone 729CV，黑色Pantone5425CV，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/094567

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 香榭里烘焙有限公司

   Élysée Bakery Company Limited / Élysée Padaria Companhia Limitada

 地址 Endereço : 澳門高地烏街52B曉暉閣地下G 

 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 : 麵包，甜品，蛋糕及飲品之批發及零售。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色Pantone 729CV，黑色Pantone5425CV，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/094568

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : AztraZeneca AB
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 地址 Endereço : SE-151, 85 Södertälje, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094569

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : AztraZeneca AB

 地址 Endereço : SE-151, 85 Södertälje, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094570

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : AztraZeneca AB

 地址 Endereço : SE-151, 85 Södertälje, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094571

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : AztraZeneca AB

 地址 Endereço : SE-151, 85 Södertälje, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094572

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : AztraZeneca AB

 地址 Endereço : SE-151, 85 Södertälje, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094573

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 浙江凱旋門澳門豆撈控股集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市蕭山區市心北路與建設一路交叉口華瑞中心1、2層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；肉凍；魚（非活）；甲殼動物（非活）；魚製食品；水產罐頭；果醬；速凍菜；乾食用菌；豆腐

製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094574

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 浙江凱旋門澳門豆撈控股集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市蕭山區市心北路與建設一路交叉口華瑞中心1、2層 

 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 : 咖啡；穀類製品；穀粉製食品；茶；茶飲料；糕點；蜂蜜；調味品；醬油；以穀物為主的零食小

吃。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094575

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 浙江凱旋門澳門豆撈控股集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市蕭山區市心北路與建設一路交叉口華瑞中心1、2層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；餐廳；飯店；咖啡館；酒吧服務；茶館；活動房屋出租；出租椅子、桌

子、桌布和玻璃器皿；飲水機出租；烹飪設備出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094576

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 廖軍藝 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市禪城區瀾石鎮黎沖管理區向前村倫地街五巷1號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : 地毯；地毯底襯；地墊；地板覆蓋物；浴室防滑墊；橡膠地墊；人工草皮；亞麻油地氈；非紡織品

製壁毯；非紡織品製牆上掛毯。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094577

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 廖軍藝 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市禪城區瀾石鎮黎沖管理區向前村倫地街五巷1號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : 地毯；地毯底襯；地墊；地板覆蓋物；浴室防滑墊；橡膠地墊；人工草皮；亞麻油地氈；非紡織品

製壁毯；非紡織品製牆上掛毯。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094578

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 王海濤

   WONG HOI TOU

 地址 Endereço : 澳門畢仕達大馬路26-54B中福商業中心9樓A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝、鞋、帽。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094579

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 王海濤

   WONG HOI TOU

 地址 Endereço : 澳門畢仕達大馬路26-54B中福商業中心9樓A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡、茶、可可、糖、咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，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，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 啡色，黃色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/094580

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 王海濤

   WONG HOI TOU

 地址 Endereço : 澳門畢仕達大馬路26-54B中福商業中心9樓A 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及

奶製品，食用油和油脂。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094581

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 王海濤

   WONG HOI TOU

 地址 Endereço : 澳門畢仕達大馬路26-54B中福商業中心9樓A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包糕點及糖果，冰製

食品，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，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094582

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   Ma Chi Pio

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 印刷品，照片，文具用品，文具或家庭用黏合劑，辦公用品（傢俱除外）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094583

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   Ma Chi Pio

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 印刷品，照片，文具用品，文具或家庭用黏合劑，辦公用品（傢俱除外）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094584

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   Ma Chi Pio

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 印刷品，照片，文具用品，文具或家庭用黏合劑，辦公用品（傢俱除外）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094585

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   Ma Chi Pio

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 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，文具或家庭用黏合劑，美

術用品，畫筆，打字機和辦公用品（傢俱除外），教育或教學用品（儀器除外），包裝用塑料物品

（不屬別類的），印刷鉛字，印版。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094586

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   Ma Chi Pio
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 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 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，文具或家庭用黏合劑，美

術用品，畫筆，打字機和辦公用品（傢俱除外），教育或教學用品（儀器除外），包裝用塑料物品

（不屬別類的），印刷鉛字，印版。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094587

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   Ma Chi Pio

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 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，文具或家庭用黏合劑，美

術用品，畫筆，打字機和辦公用品（傢俱除外），教育或教學用品（儀器除外），包裝用塑料物品

（不屬別類的），印刷鉛字，印版。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094588

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   Ma Chi Pio

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家庭或廚房用具及容器，梳子及海綿，刷子（畫筆除外），不屬別類的玻璃器皿、瓷器及陶器。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094589

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   Ma Chi Pio

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094590

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   Ma Chi Pio

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094591

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   Ma Chi Pio

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094592

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   Ma Chi Pio

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094593

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   Ma Chi Pio

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094594

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   Ma Chi Pio

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094595

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   Ma Chi Pio

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094596

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   Ma Chi Pio

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094600

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 羅裕柱

   LO YU CHU

 地址 Endereço : 香港北角電器道城市花園商場7座1010號舖一樓

   Shop 1010, 1/F, Block 7, City Garden Shopping Centre, North Point, H.K.

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家用或廚房用器具和容器，梳子和海棉，刷子（畫筆除外），製刷材料，清潔用具，鋼絲絨，未加

工或半加工玻璃（建築用玻璃除外），不屬別類的玻璃器皿，瓷器和陶器。 
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，橙色，黃色，藍色，紅色和黑色。 

[210] 編號 N.º : N/094601

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/07

[730] 申請人 Requerente : 羅裕柱

   LO YU CHU

 地址 Endereço : 香港北角電器道城市花園商場7座1010號舖一樓

   Shop 1010, 1/F, Block 7, City Garden Shopping Centre, North Point, H.K.

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽，領呔飾巾。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，橙色，黃色，藍色，紅色和黑色。 

[210] 編號 N.º : N/094610

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : Change Masters Incorporated

 地址 Endereço : P.O. Box 47300, Minneapolis, MN 55447, 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 : Seminários Web (Webinars), ficheiros difundidos pela Web (webcasts), ficheiros de áudio 

(podcasts), gravações de áudio e vídeo descarregáveis nas áreas de desenvolvimento indivi-

dual, desenvolvimento de liderança e formação de equipas, transferência de conhecimento 

global, competências em matéria de organizações empresariais, capacidades de comunica-

ção, capacidades de gestão, desenvolvimento de competências e formação em matéria de 

eficácia.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094611

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : Change Masters Incorporated

 地址 Endereço : P.O. Box 47300, Minneapolis, MN 55447, 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 : Prestação de serviços de «coaching» na área de planeamento de negócios, gestão de negó-

cios, organização empresarial, desenvolvimento individual, desenvolvimento de liderança 

e formação de equipas, capacidades de comunicação e formação em matéria de eficácia; e 

serviços educativos, nomeadamente, «coaching» profissional, aulas, «workshops», instru-

ção, ensino e formação para executivos e profissionais de negócios nas áreas de desenvol-

vimento individual, desenvolvimento de liderança e formação de equipas, transferência de 

conhecimento global, competências em matéria de organizações empresariais, capacidades 

de comunicação, capacidades de gestão, desenvolvimento de competências, e formação em 

matéria de eficácia, e na área de serviços de consultadoria em organização e gestão de ne-

gócios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094612

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : Change Masters Incorporated

 地址 Endereço : P.O. Box 47300, Minneapolis, MN 55447, 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 : Ficheiros de áudio (podcasts), seminários Web (Webinars), ficheiros difundidos pela Web 

(webcasts), gravações de áudio e vídeo descarregáveis nas áreas de desenvolvimento indi-

vidual, desenvolvimento de liderança e formação de equipas, competências em matéria de 

organizações empresariais, capacidades de comunicação, capacidades de gestão, desenvol-

vimento de competências e formação em matéria de eficácia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094613

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : Change Masters Incorporated

 地址 Endereço : P.O. Box 47300, Minneapolis, MN 55447, 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 educativos, nomeadamente, «coaching», instrução, ensino e formação profissional 

para executivos e profissionais de negócios nas áreas de desenvolvimento individual, desen-

volvimento de liderança e formação de equipas, competências em matéria de organizações 

empresariais, capacidades de comunicação, capacidades de gestão, desenvolvimento de 
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competências, e formação em matéria de eficácia; prestação de serviços de «coaching» em 

regime de assinatura nas áreas de planeamento de negócios, gestão de negócios, organiza-

ção empresarial, desenvolvimento individual, desenvolvimento de liderança e formação de 

equipas, capacidades de comunicação e formação em matéria de eficácia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094614

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA (ALSO TRADING AS SHUEISHA INC.)

 地址 Endereço : 5-10, Hitotsubashi 2-Chome, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento; informações sobre entretenimento; apresentação de espectáculos ao vivo; 

apresentação de peças musicais; apresentação de peças teatrais; produção de espectáculos; 

produções de teatro; serviços de divertimentos; parques de diversão; serviços de jogos pres-

tados em linha a partir de uma rede de computadores; fornecimento de instalações recrea-

tivas; prestação de serviços de entretenimento de salão de jogos; organização e realização 

de concertos; serviços de artistas de espectáculos; organização de espectáculos [serviços 

de empresário]; organização de concursos [educação ou entretenimento]; fornecimento de 

publicações electrónicas em linha, não transferíveis; publicação de textos, com excepção 

dos textos publicitários; publicação de livros; publicação de livros e diários electrónicos em 

linha; fornecimento de música em linha, não transferível; fornecimento de vídeos em linha, 

não transferíveis; exibições de cinema; produção de filmes, excepto filmes publicitários; 

produção de programas de rádio e televisão; entretenimento televisivo; organização de ex-

posições com fins culturais ou educativos; organização de desfiles de moda para fins de en-

tretenimento; fornecimento de instalações de museus [apresentação, exposições]; serviços 

bibliotecários; aluguer de gravações de som; aluguer de fitas de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094615

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA (ALSO TRADING AS SHUEISHA INC.)

 地址 Endereço : 5-10, Hitotsubashi 2-Chome, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Entretenimento; informações sobre entretenimento; apresentação de espectáculos ao vivo; 

apresentação de peças musicais; apresentação de peças teatrais; produção de espectáculos; 

produções de teatro; serviços de divertimentos; parques de diversão; serviços de jogos pres-

tados em linha a partir de uma rede de computadores; fornecimento de instalações recrea-

tivas; prestação de serviços de entretenimento de salão de jogos; organização e realização 

de concertos; serviços de artistas de espectáculos; organização de espectáculos [serviços 
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de empresário]; organização de concursos [educação ou entretenimento]; fornecimento de 

publicações electrónicas em linha, não transferíveis; publicação de textos, com excepção 

dos textos publicitários; publicação de livros; publicação de livros e diários electrónicos em 

linha; fornecimento de música em linha, não transferível; fornecimento de vídeos em linha, 

não transferíveis; exibições de cinema; produção de filmes, excepto filmes publicitários; 

produção de programas de rádio e televisão; entretenimento televisivo; organização de ex-

posições com fins culturais ou educativos; organização de desfiles de moda para fins de en-

tretenimento; fornecimento de instalações de museus [apresentação, exposições]; serviços 

bibliotecários; aluguer de gravações de som; aluguer de fitas de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094619

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : WMS Gaming Inc.

 地址 Endereço : 800 South Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois 60085, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software e firmware informático para jogos de azar em qualquer plataforma informatizada, 

incluindo consolas de jogos dedicadas, «slot machines» de vídeo, «slot machines» de bobi-

na, e terminais de lotaria em vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094620

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : 吳樂毅

   NG Lok Ngai

 地址 Endereço : 澳門黑沙環新街南華新邨第一座地下D舖 

 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 : 獸藥及醫藥劑；醫用衛生製劑；醫用營養品，嬰兒食品；膏藥，繃敷材料；填塞牙孔及牙模材料；

消毒劑；滅有害動物製劑；殺真菌劑，除草劑；人用藥品；中藥，專利中藥；中藥膏及油；醫藥

油，醫藥膏，醫藥搽劑，醫藥乳霜，醫藥貼，醫藥香脂及醫藥止痛劑；治療風濕，骨折，挫傷及扭

傷的藥酒及膏藥；醫用草本及以草本為主的製劑；草本茶；草藥，醫藥用乳液；醫藥飲料；全屬

第5類。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094621

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : 吳樂毅

   NG Lok Ngai

 地址 Endereço : 澳門黑沙環新街南華新邨第一座地下D舖 

 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 : 獸藥及醫藥劑；醫用衛生製劑；醫用營養品，嬰兒食品；膏藥，繃敷材料；填塞牙孔及牙模材料；

消毒劑；滅有害動物製劑；殺真菌劑，除草劑；人用藥品；中藥，專利中藥；中藥膏及油；醫藥

油，醫藥膏，醫藥搽劑，醫藥乳霜，醫藥貼，醫藥香脂及醫藥止痛劑；治療風濕，骨折，挫傷及扭

傷的藥酒及膏藥；醫用草本及以草本為主的製劑；草本茶；草藥，醫藥用乳液；醫藥飲料；全屬

第5類。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094622

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : Marie-Hélène De Taillac

 地址 Endereço : 21, rue de Tournon, Paris, 75006, 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 : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué não incluídos 

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

tricos; guarda-jóias em metais preciosos; estojos adaptados para conter artigos de joalharia; 

metais preciosos para uso na manufactura de artigos de joalharia; artigos de joalharia de 

metais não preciosos; artigos de joalharia feitos de pedras semipreciosas; metais preciosos 

para uso e manufactura de artigos de joalharia; artigos semiacabados em metais preciosos; 

correntes, colares, pulseiras anéis, broches, pendentes, brincos, braceletes, correntes para 

usar à volta da cintura, pulseiras para os tornozelos, «studs», botões de punho, alfinetes de 

gravata e peças estruturais para os mesmos; peças e acessórios para todos os artigos atrás 

referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094623

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : Marie-Hélène De Taillac

 地址 Endereço : 21, rue de Tournon, Paris, 75006, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Reparação de artigos de joalharia.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094624

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : Marie-Hélène De Taillac

 地址 Endereço : 21, rue de Tournon, Paris, 75006, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Fabrico de artigos de joalharia; montagem personalizada de designs específicos de jóias; 

montagem personalizada de materiais de joalharia (para terceiros).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094625

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : Marie-Hélène De Taillac

 地址 Endereço : 21, rue de Tournon, Paris, 75006, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes; serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software de computador; serviços de design de jóias; serviços de design de joa-

lharia; serviços de design de embalagens; serviços de design gráfico.

[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 «serviços jurídicos», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/094626

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : Marie-Hélène De Taillac

 地址 Endereço : 21, rue de Tournon, Paris, 75006, 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 : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué não incluídos 

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

tricos; guarda-jóias em metais preciosos; estojos adaptados para conter artigos de joalharia; 

metais preciosos para uso na manufactura de artigos de joalharia; artigos de joalharia de 

metais não preciosos; artigos de joalharia feitos de pedras semipreciosas; metais preciosos 

para uso e manufactura de artigos de joalharia; artigos semiacabados em metais preciosos; 
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correntes, colares, pulseiras anéis, broches, pendentes, brincos, braceletes, correntes para 

usar à volta da cintura, pulseiras para os tornozelos, «studs», botões de punho, alfinetes de 

gravata e peças estruturais para os mesmos; peças e acessórios para todos os artigos atrás 

referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094627

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : Marie-Hélène De Taillac

 地址 Endereço : 21, rue de Tournon, Paris, 75006, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Reparação de artigos de joalharia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094628

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : Marie-Hélène De Taillac

 地址 Endereço : 21, rue de Tournon, Paris, 75006, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Fabrico de artigos de joalharia; montagem personalizada de designs específicos de jóias; 

montagem personalizada de materiais de joalharia (para terceiros).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094629

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : Marie-Hélène De Taillac
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 地址 Endereço : 21, rue de Tournon, Paris, 75006, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes; serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software de computador; serviços de design de jóias; serviços de design de joa-

lharia; serviços de design de embalagens; serviços de design gráfico.

[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 «serviços jurídicos», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/094630

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : 仙宜岱股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省普寧市軍埠鎮山家工業區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；針織服裝；內衣；內褲；乳罩；手套（服裝）；腰帶；圍巾；鞋；睡衣褲。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094635

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/09

[730] 申請人 Requerente : CIRO PAONE S.p.A.

 地址 Endereço : Via S. Pasquale a Chiaia 83, 80121 Napoli, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos de sol, monóculos, óculos para actividades desportivas e para actividades exterio-

res; estojos para óculos; óculos; lentes e armações para óculos de sol; armações para ócu-

los.

[540] 商標 Marca : 



N.º 9 — 4-3-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 3493

[210] 編號 N.º : N/094636

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/09

[730] 申請人 Requerente : CIRO PAONE S.p.A.

 地址 Endereço : Via S. Pasquale a Chiaia 83, 80121 Napoli, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia, artigos cronométricos, joalharia de moda, botões de punho, alfinetes 

de gravata e molas para gravata, colares, brincos, anéis, pulseiras, correntes para pulseiras, 

alfinetes de peito, estojos para relógios de parede e mesa e relojoaria, argolas para chaves, 

todos os produtos acima mencionados de metais preciosos e de suas ligas incluído artigos 

revestidos, de metais não preciosas e suas ligas incluído artigos revestidos; pedras precio-

sas; relojoaria e instrumentos cronométricos, relógios de pulso.

[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 «molas para dinheiro, caixas para cigarros e charutos em metais preciosos, fras-

cos de tabaco em metais preciosos, boquilhas para cigarros e charutos em metais preciosos », 

por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/094637

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/09

[730] 申請人 Requerente : CIRO PAONE S.p.A.

 地址 Endereço : Via S. Pasquale a Chiaia 83, 80121 Napoli, 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 : Artigos em couro e imitações para os mesmos, nomeadamente sacos e outros produtos não 

incluídos noutras classes; porta-moedas, carteiras, porta-chaves feitos de couro; malas de 

viagem, conjuntos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; sacos de via-

gem; pastas; sacos de mão; sacos para desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094638

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/09

[730] 申請人 Requerente : CIRO PAONE S.p.A.

 地址 Endereço : Via S. Pasquale a Chiaia 83, 80121 Napoli, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 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 (sem ser em metais preciosos 

ou revestidos dos mesmos); pentes e esponjas; escovas (com excepção de pincéis); materiais 
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para o fabrico de escovas; artigos para limpeza; vidro em bruto ou semi-acabado (excepto 

de vidro usado de construção); artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras 

classes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094639

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/09

[730] 申請人 Requerente : Bank of America Corporation

 地址 Endereço : 100 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Assuntos financeiros, assuntos monetários; serviços bancários e serviços financeiros rela-

cionados; pesquisa financeira; informação financeira; análise financeira; assessoria finan-

ceira; planeamento financeiro; consultoria financeira; gestão financeira; corretagem de 

investimentos; consultoria de investimento; gestão de investimento; assessoria de investi-

mento; investimento de fundos mútuos.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094640

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/09

[730] 申請人 Requerente : ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço : 614 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji-Karasuma, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8216, 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 : Equipamento de controlo de identidade para vigilância e segurança em casinos, leitores de 

identidade para vigilância e segurança em casinos, scanner de identidade para vigilância e 

segurança em casinos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094641

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/09

[730] 申請人 Requerente : ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço : 614 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji-Karasuma, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8216, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

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

[511] 產品 Produtos : Equipamento periférico de segurança em casinos, dispositivo de armazenamento de cartas 

de jogo usadas para casinos, dispositivo de controlo de cartas de jogo usadas para casinos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094642

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/09

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路185-191澳門工業中心8樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 食品（家禽製品）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094643

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/09

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路185-191澳門工業中心8樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 食品（家禽製品）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094645

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : 賴子宜

   Lai Chi Yee

 地址 Endereço : 澳門殷皇子馬路華榕大廈15樓B 

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094646

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : 賴子宜

   Lai Chi Yee

 地址 Endereço : 澳門殷皇子馬路華榕大廈15樓B 

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094647

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : KT & G Corporation

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco; cigarros; charutos; rapé; papel para cigarros; cachimbos para tabaco; filtros para 

cigarros; cigarreiras (não em metais preciosos); bolsas para tabaco; isqueiros para cigarros 

(não em metais preciosos); fósforos; limpa-cachimbos para cachimbos de tabaco; cinzeiros 

para fumadores (não em metais preciosos); cortadores para charutos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094648

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : KT & G Corporation

 地址 Endereço : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco; cigarros; charutos; rapé; papel para cigarros; cachimbos para tabaco; filtros para 

cigarros; cigarreiras (não em metais preciosos); bolsas para tabaco; isqueiros para cigarros 

(não em metais preciosos); fósforos; limpa-cachimbos para cachimbos de tabaco; cinzeiros 

para fumadores (não em metais preciosos); cortadores para charutos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094657

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : 林傲梅 

 地址 Endereço : 澳門氹仔南京街皇族大廈49樓A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094659

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : 近藤酒造株式會社

   KONDO SHUZO SAKE BREWING CO., LTD.

 地址 Endereço : 日本國新潟縣五泉市吉澤2-3-50號

   3-50, Yoshizawa 2-chome, Gosen-shi, Niigata-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 清酒（日本米酒）；威士忌；伏特加酒；杜松子酒；白蘭地；朗姆酒；利口酒；果酒（含酒精）；含

水果酒精飲料；梨酒；葡萄酒；蘋果酒；燒酒；蒸餾飲料；中國蒸餾酒；黃酒；料酒；蜂蜜酒；苦味

酒；酒精飲料（啤酒除外）。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094660

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd.

 地址 Endereço : Chancery House, High Street Bridgetown, Barbados, West Indies

 國籍 Nacionalidade : 巴巴多斯 Barbadense 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos de transporte, carteiras, malas de viagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094661

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd.

 地址 Endereço : Chancery House, High Street Bridgetown, Barbados, West Indies

 國籍 Nacionalidade : 巴巴多斯 Barbadense 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094663

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : B. FOREVER

 地址 Endereço : 12 rue Dieu, 75010 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 : Ligas em metais preciosos; artigos de joalharia; guarda-jóias; botões de punho; amuletos; 

relógios de parede e de mesa; relógios; argolas para chaves; estojos para relógios de parede 

e mesa e relojoaria; despertador.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094664

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12



N.º 9 — 4-3-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 3499

[730] 申請人 Requerente : La Perla Global Management (UK) Limited

 地址 Endereço : 39 St James’s Street, London, 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 : 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; 

bengalas; chicotes, arreios e selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094665

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : La Perla Global Management (UK) Limited

 地址 Endereço : 39 St James’s Street, London, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

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

mesa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094666

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : TBP - CONSULTORIA E GESTÃO DE ARQUIVO LDA

 地址 Endereço : Rua do Bairro, 261, Aveleda, Vila do Conde, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Armazenagem de mercadorias; entrega de mercadorias; embalagem de mercadorias; arma-

zenamento; aluguer de contentores para armazenagem; armazenamento de meios de dados 

ou documentos armazenados electronicamente; armazenamento, armazenamento de infor-

mações; armazenamento de mercadorias (armazenamento).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Laranja (Pantone 165C) e branco.

[210] 編號 N.º : N/094667

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12
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[730] 申請人 Requerente : Samlo Health Assets Limited

 地址 Endereço : 17B, Chaiwan Industrial Centre, 20 Lee Chung Street, Chai Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥用和獸醫用製劑；醫用衛生製劑；醫用或獸醫用營養食物和物質，嬰兒食品；人用和動物用膳

食補充劑；膏藥；中成藥；保健食品。 

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094668

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : 建福實業有限公司

   Kenford Industrial Company Ltd.

 地址 Endereço : 香港新界葵湧梨木道88號達利中心1106-1108室

   Room 1106-1108, Riley House, 88 Lei Muk Road, Kwai Chung, New Territories, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液；護髮素；焗油製劑；烏髮乳；化妝用潤髮脂；化妝棉；染髮劑；噴髮膠；燙髮劑；燙髮中

和劑。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094669

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : 建福實業有限公司

   Kenford Industrial Company Ltd.

 地址 Endereço : 香港新界葵湧梨木道88號達利中心1106-1108室

   Room 1106-1108, Riley House, 88 Lei Muk Road, Kwai Chung, New Territories, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : 頭髮造型器具；燙髮用鐵夾；卷髮用手工具；捲髮器；直髮器；個人用理髮推子（電動和非電

動）；電力和非電力脫毛器；燙髮鉗；理髮用小鉗子；磨刀器具；剃鬚刀；修指甲成套工具；動物

剪毛器（手工具）。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094670

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : 建福實業有限公司

   Kenford Industrial Company Ltd.

 地址 Endereço : 香港新界葵湧梨木道88號達利中心1106-1108室

   Room 1106-1108, Riley House, 88 Lei Muk Road, Kwai Chung, New Territories, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 頭髮用吹風機；燙髮用燈；電吹風；消毒設備；電暖器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094671

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : 建福實業有限公司

   Kenford Industrial Company Ltd.

 地址 Endereço : 香港新界葵湧梨木道88號達利中心1106-1108室

   Room 1106-1108, Riley House, 88 Lei Muk Road, Kwai Chung, New Territories, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 制刷用毛；梳；大齒髮梳；電梳；刷子；梳妝海綿；粉撲；眉刷；修面刷；非醫用噴霧器；耐熱墊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094672

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : 建福實業有限公司

   Kenford Industrial Company Ltd.

 地址 Endereço : 香港新界葵湧梨木道88號達利中心1106-1108室

   Room 1106-1108, Riley House, 88 Lei Muk Road, Kwai Chung, New Territories, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : 髮帶；髮夾；髮飾品；卷髮夾；髮針；髮網；染髮用帽；卷髮紙；髮束；卷髮器（非手工具）。  

[540] 商標 Marca : 
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 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“電卷髮筒；電動捲髮器”，因屬

其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/094673

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : 建福實業有限公司

   Kenford Industrial Company Ltd.

 地址 Endereço : 香港新界葵湧梨木道88號達利中心1106-1108室

   Room 1106-1108, Riley House, 88 Lei Muk Road, Kwai Chung, New Territories, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 美髮服務；髮型設計服務；頭髮護理服務；頭髮移植；理髮店；美容院；化妝師服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094674

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : 建福實業有限公司

   Kenford Industrial Company Ltd.

 地址 Endereço : 香港新界葵湧梨木道88號達利中心1106-1108室

   Room 1106-1108, Riley House, 88 Lei Muk Road, Kwai Chung, New Territories, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業信息；特許經營的商業管理；替他人推銷；進出口代理；市場營銷；對購買定單進行

行政處理；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；零售，批發及分銷毛髮護理器具、頭

髮造型器具、髮刷、髮夾、工具腰包、耐熱墊、化妝刷、化妝粉撲、化妝品、髮油、洗髮水和噴髮

霧。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094675

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : 建福實業有限公司

   Kenford Industrial Company Ltd.

 地址 Endereço : 香港新界葵湧梨木道88號達利中心1106-1108室

   Room 1106-1108, Riley House, 88 Lei Muk Road, Kwai Chung, New Territories, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業信息；特許經營的商業管理；替他人推銷；進出口代理；市場營銷；對購買定單進行

行政處理；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；零售，批發及分銷毛髮護理器具、頭

髮造型器具、髮刷、髮夾、工具腰包、耐熱墊、化妝刷、化妝粉撲、化妝品、髮油、洗髮水和噴髮

霧。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094676

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : 建福實業有限公司

   Kenford Industrial Company Ltd.

 地址 Endereço : 香港新界葵湧梨木道88號達利中心1106-1108室

   Room 1106-1108, Riley House, 88 Lei Muk Road, Kwai Chung, New Territories, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 美髮服務；髮型設計服務；頭髮護理服務；頭髮移植；理髮店；美容院；化妝師服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094683

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : NATALINO DO M. J. DE ASSIS JORGE

 地址 Endereço : Ave. da Praia Grande, n.º 693, Edf. Tai Wah, 10.º andar «B» Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde e preto tal como representados na figura.

[210] 編號 N.º : N/094684

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12
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[730] 申請人 Requerente : NATALINO DO M. J. DE ASSIS JORGE

 地址 Endereço : Ave. da Praia Grande, n.º 693, Edf. Tai Wah, 10.º andar «B» Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e branco tal como representados na figura.

[210] 編號 N.º : N/094685

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : 景達企業集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界粉嶺安樂村安樂門街11號燕京大廈 

 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 : 33

[511] 產品 Produtos : 苦味酒，開胃酒，蒸煮提取物（利口酒和烈酒），葡萄酒，烈酒（飲料），白蘭地，威士忌，含水果

酒精飲料，黃酒，燒酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094686

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : 景達企業集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界粉嶺安樂村安樂門街11號燕京大廈 

 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 : 33

[511] 產品 Produtos : 苦味酒，開胃酒，蒸煮提取物（利口酒和烈酒），葡萄酒，烈酒（飲料），白蘭地，威士忌，含水果

酒精飲料，黃酒，燒酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094687

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : 雅集出版社有限公司 

 地址 Endereço : 香港北角七姊妹道204號駱氏工業大廈14樓 



N.º 9 — 4-3-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 3505

 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 : 磁盤，軟盤，CD盤（只讀存儲器），電子字典，智能卡（集成電路卡），電子出版物（可下載），

視頻遊戲卡，計算機程序（可下載軟件），光盤，計算機軟件（已錄製），已編碼鑰匙卡。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094688

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : 雅集出版社有限公司 

 地址 Endereço : 香港北角七姊妹道204號駱氏工業大廈14樓 

 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 : 磁盤，軟盤，CD盤（只讀存儲器），電子字典，智能卡（集成電路卡），電子出版物（可下載），

視頻遊戲卡，計算機程序（可下載軟件），光盤，計算機軟件（已錄製），已編碼鑰匙卡。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094690

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/13

[730] 申請人 Requerente : NATALINO DO M. J. DE ASSIS JORGE

 地址 Endereço : Ave. da Praia Grande, n.º 693, Edf. Tai Wah, 10.º andar «B» Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo e castanho, tal como representados na figura.

[210] 編號 N.º : N/094691

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/13

[730] 申請人 Requerente : NATALINO DO M. J. DE ASSIS JORGE

 地址 Endereço : Ave. da Praia Grande, n.º 693, Edf. Tai Wah, 10.º andar «B» Macau
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 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e preto, tal como representados na figura.

[210] 編號 N.º : N/094692

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/13

[730] 申請人 Requerente : NATALINO DO M. J. DE ASSIS JORGE

 地址 Endereço : Ave. da Praia Grande, n.º 693, Edf. Tai Wah, 10.º andar «B» Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, preto e bege, tal como representados na figura.

[210] 編號 N.º : N/094693

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/13

[730] 申請人 Requerente : COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

 地址 Endereço : 12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, 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 : Dispositivos para sistemas de posicionamento e de localização mundiais (GPS); software 

de computador para sistemas de navegação (GPS e/ou Satélite); software de computador e 

pacotes de software de computador permitindo nomeadamente o cálculo online de itinerá-

rios rodoviários, a planificação de itinerários para serem seguidos por veículos de qualquer 

tipo ou a pé; software de computador e pacotes de software de computador permitindo no-

meadamente a gestão e o fornecimento de informações em matéria de transporte e tráfego; 

software de computador e pacotes de software de computador permitindo nomeadamente o 

fornecimento de informações turísticas, de viagens e gastronómicas; software de computa-

dor para sistemas de ajuda online na preparação e na planificação de viagens, de itinerários 

de viagens e de visitas turísticas; software de computador para o desenvolvimento de apli-

cações; bases de dados informáticas em matéria de itinerários rodoviários, de transporte e 

tráfego, de viagens, de turismo e de gastronomia; programas informáticos para o acesso, a 
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navegação e a pesquisa de bases de dados online; software de computador para concepção, 

criação, publicação e alojamento de sítios Web (web sites); centros servidores de bases de 

dados em matéria de informações sobre o tráfego, transportes, viagens, turismo e gastro-

nomia; publicações multimédia sob a forma electrónica disponíveis online a partir de bases 

de dados em matéria de itinerários rodoviários, transporte e tráfego, viagens, turismo e 

gastronomia; livros, magazines, periódicos, boletins informativos, jornais, revistas e outras 

publicações electrónicas descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/24 14/4107584 法國 França

[210] 編號 N.º : N/094694

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/13

[730] 申請人 Requerente : COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

 地址 Endereço : 12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, 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 : Gestão, actualização e manutenção de bases de dados; compilação de informações em ba-

ses de dados.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/24 14/4107584 法國 França

[210] 編號 N.º : N/094695

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/13

[730] 申請人 Requerente : COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

 地址 Endereço : 12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de acesso e de aluguer de acesso a bases de dados e de informações em ma-

téria de itinerários rodoviários, transporte e tráfego, viagens, turismo e de gastronomia por 

transmissão electrónica; fornecimento (transmissão) de dados informáticos em matéria de 

itinerários rodoviários, transporte e tráfego, viagens, turismo e de gastronomia.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/24 14/4107584 法國 França
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[210] 編號 N.º : N/094696

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/13

[730] 申請人 Requerente : COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

 地址 Endereço : 12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Informações em matéria de itinerários rodoviários, de transporte e tráfego e de viagens 

disponíveis online a partir de bases de dados.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/24 14/4107584 法國 França

[210] 編號 N.º : N/094697

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/13

[730] 申請人 Requerente : COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

 地址 Endereço : 12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de edição (incluindo serviços de edição electrónica) de jornais, magazines, livros, 

revistas, guias e de mapas geográficos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/24 14/4107584 法國 França

[210] 編號 N.º : N/094698

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/13

[730] 申請人 Requerente : COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

 地址 Endereço : 12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Desenvolvimento, concepção e edição de software de computador; desenvolvimento e manu-

tenção de bases de dados informáticas; criação, desenvolvimento e manutenção de Web sites; 

fornecimento de motores de busca permitindo a obtenção de informações através de uma 

rede de comunicações.

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

2014/07/24 14/4107584 法國 França

[210] 編號 N.º : N/094699

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/13

[730] 申請人 Requerente : 華爲技術有限公司

   HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區阪田華爲總部辦公樓

   Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, P. R. China

 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；視頻遊戲機；遊戲機控制器；玩具；棋；運動用球；遊戲器具；智能玩具；玩具娃娃；體

育活動用球。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094700

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/13

[730] 申請人 Requerente : 華爲技術有限公司

   HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區阪田華爲總部辦公樓

   Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, P. R. China

 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；視頻遊戲機；遊戲機控制器；玩具；棋；運動用球；遊戲器具；智能玩具；玩具娃娃；體

育活動用球。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094701

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/13

[730] 申請人 Requerente : 李嘉浩

   Lei Ka Hou

 地址 Endereço : 澳門氹仔海洋花園大馬路海洋花園海蘭苑5-D 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售批發參茸海味。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094702

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/13

[730] 申請人 Requerente : 李嘉浩

   Lei Ka Hou

 地址 Endereço : 澳門氹仔海洋花園大馬路海洋花園海蘭苑5-D 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 魚（非活），魚製食品，海參（非活）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094704

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/13

[730] 申請人 Requerente : 澳門賭皇酒業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈7樓Z座 

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094707

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/13

[730] 申請人 Requerente : 北京暢遊時代數碼技術有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區石景山路29號京燕飯店東配樓2層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟件（已錄製）；磁性數據介質；光盤；智能咭（集成電路

咭）；視頻遊戲咭；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；可下

載的音樂文件；可下載的計算機應用軟件；視頻遊戲機用內存咭；衡量器具；電話機；智能手

機；唱片；便攜式媒體播放器；電纜；電子防盜裝置；眼鏡；電池；動畫片。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094708

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/13

[730] 申請人 Requerente : 北京暢遊時代數碼技術有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區石景山路29號京燕飯店東配樓2層 

 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 : 培訓；組織教育或娛樂競賽；安排和組織大會；流動圖書館；提供在線電子出版物（非下載）；

娛樂；提供娛樂設施；廣播和電視節目製作；俱樂部服務（娛樂或教育）；娛樂信息；健身俱樂

部（健身和體能訓練）；遊戲廳服務；在計算機網絡上提供在線遊戲；遊戲器具出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094715

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/13

[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 bijuterias; pedras preciosas e semi-preciosas; relojoa-

ria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094716

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/13

[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 vendas a retalho e por grosso, serviços de publicidade e comercialização, tudo 

no sector de metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, ar-
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tigos de joalharia e bijutarias, pedras preciosas e semi-preciosas, relojoaria e instrumentos 

cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094717

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 宜買生活百貨（澳門）有限公司

   EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY DEPARTMENT 

STORES (MACAO) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第五座四樓E室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；產品的包裝及儲存；組織旅行；與運輸有關的物流管理性質的運輸服務；汽車的出租服

務；汽車停泊服務；船隻及/或遊艇旅行；旅行社服務；旅行預留及資訊服務；旅行的票務代理

服務；所有透過一電腦數據庫或互聯網提供的旅行的組織及有關的資訊；透過互聯網或透過其

他電訊網絡提供與旅行及旅遊有關的資訊；產品及旅客運送；包裝；提供街道及交通資訊；司

機服務；貨物的裝貨及卸貨；貨運經紀；搬遷服務；船艦及 /或船隻的出租、租用、出售、購買

及/或租賃經紀；擱淺船艦及/或船隻的復原及拖曳；導航；煤氣的分配及供應；電力的分配及

供應；暖氣的分配及供應；水的分配及供應；拋錨停泊設施的服務；倉庫出租；飛行區的提供；

提供通行稅服務；輪椅的出租及/或租賃；停車場管理；飛機的出租及/或租賃，貨櫃的出租及/或

租賃；自行車的出租及/或租賃；汽車的出租及/或租賃；船艦及/或船隻的出租及/或租賃；人力牽

引的車輛的出租及/或租賃；機械泊車系統的出租及/或租賃；集裝箱的出租及/或租賃；包裝及包

裹機器的出租及/或租賃；冰箱出租及/或租賃；家居垃圾及廢物的收集；工業垃圾及廢物的收

集；出入口海關服務代理（清關）；與上述提及所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/094718

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 宜買生活百貨（澳門）有限公司

   EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY DEPARTMENT 

STORES (MACAO) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第五座四樓E室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護和教學用具及儀器；

處理、開關、傳送、積累、調節或控制電力的儀器和器具；錄製、傳送或重放聲音或影像的器

具；磁性數據載體，錄音盤；自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構；現金收入記錄機；計算

器，數據處理裝置及電腦；電腦程式；處理由他人或向他人電子支付的軟件；認證軟件；於互聯

網提供的電腦軟件；在線電子出版物（自互聯網或電腦網絡或一電腦數據庫下載）；電腦軟件，

電腦周邊設備；筆記本型電腦；膝上型輕便電腦；便攜式電腦；掌上電腦；個人數位助理；個人
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媒體播放器；移動電話；智慧型電話；數碼相機；資訊工作站；伺服器；電腦及電訊的網絡硬

件；電腦網絡連接器、整流器、路由器及集線器；有線及無線調制解調器和通訊裝置及通訊卡；

膝上型輕便電腦用架，電腦用袋；滅火器械；電腦硬件及韌件；電腦軟件（包括互聯網的可下載

軟件）；光碟；數碼音樂（互聯網的可下載）；電訊設備；滑鼠墊；流動電話器具；流動電話用配

件；可下載的遊戲、影像、電影影片、影片及音樂；警報系統；保安攝影機；無線電及電視的流動

傳播組件；攝影機；攝像機；耳筒；耳機；揚聲器；全球定位系統的設備及器具；電腦、電子及視

像遊戲的程式及軟件（包括互聯網的可下載軟件）；電訊及電子器具用液晶顯示屏；機頂盒；遙

控器；數據儲存程式；眼鏡及太陽眼鏡；編碼或磁性銀行信用、借貸、現金及識別卡；自動支付

機；自動櫃員機。  

[540] 商標 Marca : 

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

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“佈告板”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/094719

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 宜買生活百貨（澳門）有限公司

   EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY DEPARTMENT 

STORES (MACAO) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第五座四樓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；替他人的廣告服務；數據庫管理；於電腦數據庫的資訊

匯編；貿易及巿場調查的諮詢服務；與經本地及全球電腦網絡透過尋找及提供參考以便供應

大量不同種類的貿易和消費的服務及產品的便利貿易交易有關的貿易諮詢服務；透過本地及

全球電腦網絡傳播第三者的產品及服務的貿易資訊；與透過在全球電腦網絡所提供的網站第

三者可供應及購買產品及服務、出售、確定有關狀況及進行銷售和商業購買訂單的展望、履行

合同及貿易交易等有關的貿易諮詢服務；提供在線購買訂單的電腦化服務；透過本地及全球電

腦網絡的第三者的產品及服務的廣告服務；國際進出口的代理服務；於通訊媒體的廣告空間的

出租；與電子拍賣有關的在線商業服務及在線提供與此有關的貿易評估；消費品的在線零售服

務；提供第三者的網站表以便利貿易的交易；與在全球電腦網絡提供服務及/或產品的購買者

和出售者的電子市場運作有關的貿易諮詢服務；與透過本地及全球電腦網絡的便利貿易交易

有關的貿易輔助；同業公會的管理的諮詢服務；推銷及市場營銷服務；廣告材料的出版；空置

設施的市場營銷；廣告材料的傳播，廣告材料的更新，作為網頁使用於互聯網的宣傳廣告的滙

編；廣告空間的出租；電腦資料數據的處理；關於出售、貿易、推銷的資訊服務；電話應接服務

（為未能接聽的客戶）；電話應接服務（為第三者）；提供互聯網的拍賣服務；人事管理；透過全

球電腦網絡及互聯網提供關於出售、貿易、廣告及推銷的資訊；以零售為目的於通訊媒體的產

品展示；為第三者利益而匯集各類產品，使顧客能夠透過互聯網綜合產品網站和在批發點便

利地觀看及購買這些產品；為第三者利益而匯集各類產品，使顧客能夠透過郵購或電訊媒體的

綜合產品目錄便利地觀看及購買這些產品；為第三者利益而匯集各類產品，使顧客能夠在零售

點便利地觀看及購買這些產品；電話，移動電話設備，移動電話配件，電子及電訊產品，電腦用

硬件及電腦用軟件，電池組，電池充電器，錄製、接收、傳送及/或重放數據、資料、圖片、影像
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及/或聲音用的器具和儀器，貴重金屬，珠寶，寶石，印刷品，文具用品及磁性和非磁性編碼卡，

傢俱，畫框，廚房及家庭用具，玻璃器皿，瓷器及陶器，紡織品，服裝，鞋，帽，花邊及刺繡，鈕

扣，飾帶，飾針及縫針，假花，大地毯，地毯，電子遊戲及玩具，用於工業、科學、攝影及農業的

化學品，顏料，清漆及漆，個人衛生用品，肥皂，香料，化妝品，髮水及身體用乳液，精油，清潔

及漂白用製劑，潤滑劑，蠟燭及衛生用製劑，小五金器皿，機器和機床，刀叉餐具，剃刀及手動工

具，電腦，計算機，電氣、攝影、電影和光學器具及儀器，眼鏡及太陽眼鏡，外科及醫療器具及

儀器，照明、加溫、蒸汽、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水及衛生設備裝置，車輛，火器，煙花，銀

器，鐘錶及計時儀器，樂器，雜誌，卡，紙及紙板製品，圖畫，打字機及辦公用品，包裝用物品，

用於製造業的橡膠及塑料，填塞及絕緣用材料，皮革和人造皮革及皮革和人造皮革製品，手提

包，零錢包，錢包，皮夾，袋子，行李，雨傘，鏡子，纜，繩，網，帳篷，紡織用紗、線，衣架，檯墊，

縫紉用品，床單及桌布，玩具及運動用品，食品及飲品，肉，魚，家禽，保存裝、乾製及煮熟的水

果和蔬菜，果凍及果醬，蛋，奶及乳製品，食用油及油脂，咖啡，茶，可可，糖，米，麵粉，麵包及

蛋糕，調味品，新鮮水果及蔬菜，礦泉水，果汁及其他不含酒精的飲料，花卉產品，煙具的零售

和批發；直接郵寄的廣告；買賣的代理服務；為個人和貿易的選擇及供應產品；訂購服務（替第

三者）；於商業中心的零售服務；於超級市場的零售服務；秘書服務；貿易統計資訊服務；組織

以商業或廣告為目的的展覽；與匯編及出租地址錄有關的貿易服務；貿易調查；透過互聯網出

售程序用的貿易行政服務；職業介紹及人員安排的服務；進出口的清關代理（進出口的代理服

務）；訂閱報紙的代理；文件複製；謄寫（包括鋼板蠟紙的書寫）；辦公室設備的出租；與顧客有

關的管理；與電貿有關的貿易管理服務；與贊助項目有關的貿易管理及行政服務；會計服務；與

上述提及所有服務有關的諮詢、資訊及顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094720

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 宜買生活百貨（澳門）有限公司

   EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY DEPARTMENT 

STORES (MACAO) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第五座四樓E室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電訊服務；提供進入電訊及連接至電腦數據庫和互聯網的服務；電子通訊服務；互動電訊服

務；資訊（網頁）、電腦程式及數據的電訊；提供電訊連接至互聯網或數據庫的服務；提供電訊

接入全球網的設施及架構；透過電腦終端機的通訊，透過光纖網絡的通訊；透過電腦輔助信息

及影像的傳送；傳真的發送；信息寄送；傳呼服務；調制解調器出租；透過電子媒體的數據通訊

服務；電訊設備的出租；電子信息的寄送、接收及轉寄服務；透過電子媒體收取、傳送及傳遞數

據；透過機械、電子、電話、電傳、電纜線、電腦及衛星的媒體收取、傳送和傳遞信息郵件、固定

影像及/或活動影像的資訊，如文字、信息、音樂和影像、電報、資料及數據；以壓縮或解壓形式

及於實時或延時的音頻、視頻、固定和活動影像及數據的傳送、廣播及接收；電子信息、會議及

訂購傳送的服務；視像會議的服務；透過能讓使用者於實時在電腦終端機與電子張貼板之間進

行互動談話的電子張貼板的通訊，包括固定影像和活動影像的資訊及聲音和文字的資訊；提供
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信息傳送用的電子張貼板及信息張貼板；提供在線討論區；電視廣播服務；收音機及電視機節

目的廣播及傳送；音樂廣播；音樂、影片、互動節目、錄像、電子電腦遊戲的傳送；與在線購買及

一般零售服務有關的資訊傳送；自選影像的傳送服務；新聞通訊社服務；提供在全球電腦網絡

的電腦數據庫接入以便尋找和收集在電腦網絡的資料、數據、網站及媒體；為使用者提供接入

載有電子出版物、張貼板、數據庫及透過電腦可登入的資訊的電腦數據庫；聊天室的操作（聊

天室的服務）；為許多使用者提供全球電腦資訊網絡的接入以便轉移及傳播大量的資訊；提供

在全球電腦網絡的網站登入，而透過有關網站第三者可供應產品及服務、出售及進行訂購、履

行合同及貿易交易；提供在全球電腦網絡的互動網站登入以便第三者為產品、服務及貿易機會

安排資訊、回覆要求及出售和進行訂購；通訊服務，尤指數字及文字的數碼信息的服務；透過

資料數據通訊的資訊傳送以便協助作出決定；透過視像通訊系統的資訊傳送；網絡會議的服

務；為建立透過文字信息的虛擬聊天室的電子通訊服務；提供用於在電腦使用者之間安放及傳

送關於產品、服務及貿易資訊和機會的信息的電子張貼板；提供在線互動張貼板以便透過全球

電腦網絡安排、推銷、出售及再出售商品；提供電子郵件的服務及電子郵件的轉寄服務；透過

電腦和電腦網絡、及透過全球通訊網絡的音頻和視頻通訊；提供在全球電腦網絡的網站登入，

而透過有關網站第三者可供應產品及服務、出售及進行訂購、履行合同及貿易交易；提供進入

電腦使用者之間安放及傳送關於產品、服務及貿易機會的信息的電子張貼板；透過區域及全球

電腦網絡提供進入日曆、地址簿及電子記錄簿；為遠程視像及/或電話會議提供進入途徑及設

施；與上述所有服務有關的諮詢、資訊及顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094721

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 宜買生活百貨（澳門）有限公司

   EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY DEPARTMENT 

STORES (MACAO) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第五座四樓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，工業分析與研究服務，計算機硬件與軟件的設

計與開發；電腦服務；電腦編程；電腦系統的軟件服務；提供電腦使用者之間數據交換用的直

接連接服務；電腦軟件設計；電腦系統設計；提供電腦的進入及進入上述所有用途的張貼板

及在線互動數據庫的時間出租；網頁設計及開發；替第三者作網頁寄存；找尋及收集數據庫及

電腦網絡資訊用的電腦應用寄存；透過電話或全球電腦網絡提供最後使用者特定要求的技術

資訊；與電腦數據庫及網站的個人化搜尋有關的電腦服務；與上述所有服務有關的資訊、諮詢

及顧問服務；提供全球網絡中一網站的進入；使第三者因此而可以提供產品及服務、設立及進

行訂購、進行合約及貿易交易；為便利電子商務及實際貿易的交易而提供第三者網站的電腦聯

結；提供電子張貼板的進入，使電腦使用者之間可張貼及傳送有關產品、服務及貿易機會的信

息；透過電腦的區域及全球網絡提供進入日曆、地址簿及電子記事本；提供自一全球電腦網絡

中互動網站的進入，使第三者可建立資訊、回應要求及設立和進行產品、服務訂購及貿易機會。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/094722

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 宜買生活百貨（澳門）有限公司

   EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY DEPARTMENT 

STORES (MACAO) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第五座四樓E室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護和教學用具及儀器；

處理、開關、傳送、積累、調節或控制電力的儀器和器具；錄製、傳送或重放聲音或影像的器

具；磁性數據載體，錄音盤；自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構；現金收入記錄機；計算

器，數據處理裝置及電腦；電腦程式；處理由他人或向他人電子支付的軟件；認證軟件；於互聯

網提供的電腦軟件；在線電子出版物（自互聯網或電腦網絡或一電腦數據庫下載）；電腦軟件，

電腦周邊設備；筆記本型電腦；膝上型輕便電腦；便攜式電腦；掌上電腦；個人數位助理；個人

媒體播放器；移動電話；智慧型電話；數碼相機；資訊工作站；伺服器；電腦及電訊的網絡硬

件；電腦網絡連接器、整流器、路由器及集線器；有線及無線調制解調器和通訊裝置及通訊卡；

膝上型輕便電腦用架，電腦用袋；滅火器械；電腦硬件及韌件；電腦軟件（包括互聯網的可下載

軟件）；光碟；數碼音樂（互聯網的可下載）；電訊設備；滑鼠墊；流動電話器具；流動電話用配

件；可下載的遊戲、影像、電影影片、影片及音樂；警報系統；保安攝影機；無線電及電視的流動

傳播組件；攝影機；攝像機；耳筒；耳機；揚聲器；全球定位系統的設備及器具；電腦、電子及視

像遊戲的程式及軟件（包括互聯網的可下載軟件）；電訊及電子器具用液晶顯示屏；機頂盒；遙

控器；數據儲存程式；眼鏡及太陽眼鏡；編碼或磁性銀行信用、借貸、現金及識別卡；自動支付

機；自動櫃員機。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“佈告板”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/094723

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 宜買生活百貨（澳門）有限公司

   EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY DEPARTMENT 

STORES (MACAO) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第五座四樓E室 
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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 : 報紙；雜誌；期刊；日記；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；文

具或家庭用黏合劑；美術用品；畫筆；打字機和辦公用品（傢俱除外）；教育及教學用品（儀器除

外）；包裝用塑料製品（不屬別類的）；印刷鉛字；印版；書籍，傳單，海報，印刷卡，通告，目錄，

日曆，價格標籤，價格標貼；紙、紙板及塑料製運輸袋；聯絡電話、傳真、電郵地址及網址的印

刷指南；編碼或磁性除外的信用卡、借貸卡、結帳卡及電話卡形式的卡；推銷及市場營銷材料；

印刷廣告；使用者手冊；包裹材料；紙巾；紙手帕；紙模型及紙製小雕像；慶祝會用紙製袋。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/094724

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 宜買生活百貨（澳門）有限公司

   EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY DEPARTMENT 

STORES (MACAO) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第五座四樓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；替他人的廣告服務；數據庫管理；於電腦數據庫的資訊

匯編；貿易及巿場調查的諮詢服務；與經本地及全球電腦網絡透過尋找及提供參考以便供應

大量不同種類的貿易和消費的服務及產品的便利貿易交易有關的貿易諮詢服務；透過本地及

全球電腦網絡傳播第三者的產品及服務的貿易資訊；與透過在全球電腦網絡所提供的網站第

三者可供應及購買產品及服務、出售、確定有關狀況及進行銷售和商業購買訂單的展望、履行

合同及貿易交易等有關的貿易諮詢服務；提供在線購買訂單的電腦化服務；透過本地及全球電

腦網絡的第三者的產品及服務的廣告服務；國際進出口的代理服務；於通訊媒體的廣告空間的

出租；與電子拍賣有關的在線商業服務及在線提供與此有關的貿易評估；消費品的在線零售服

務；提供第三者的網站表以便利貿易的交易；與在全球電腦網絡提供服務及/或產品的購買者

和出售者的電子市場運作有關的貿易諮詢服務；與透過本地及全球電腦網絡的便利貿易交易

有關的貿易輔助；同業公會的管理的諮詢服務；推銷及市場營銷服務；廣告材料的出版；空置

設施的市場營銷；廣告材料的傳播，廣告材料的更新，作為網頁使用於互聯網的宣傳廣告的滙

編；廣告空間的出租；電腦資料數據的處理；關於出售、貿易、推銷的資訊服務；電話應接服務

（為未能接聽的客戶）；電話應接服務（為第三者）；提供互聯網的拍賣服務；人事管理；透過全

球電腦網絡及互聯網提供關於出售、貿易、廣告及推銷的資訊；以零售為目的於通訊媒體的產

品展示；為第三者利益而匯集各類產品，使顧客能夠透過互聯網綜合產品網站和在批發點便

利地觀看及購買這些產品；為第三者利益而匯集各類產品，使顧客能夠透過郵購或電訊媒體的

綜合產品目錄便利地觀看及購買這些產品；為第三者利益而匯集各類產品，使顧客能夠在零售

點便利地觀看及購買這些產品；電話，移動電話設備，移動電話配件，電子及電訊產品，電腦用

硬件及電腦用軟件，電池組，電池充電器，錄製、接收、傳送及/或重放數據、資料、圖片、影像

及/或聲音用的器具和儀器，貴重金屬，珠寶，寶石，印刷品，文具用品及磁性和非磁性編碼卡，

傢俱，畫框，廚房及家庭用具，玻璃器皿，瓷器及陶器，紡織品，服裝，鞋，帽，花邊及刺繡，鈕

扣，飾帶，飾針及縫針，假花，大地毯，地毯，電子遊戲及玩具，用於工業、科學、攝影及農業的
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化學品，顏料，清漆及漆，個人衛生用品，肥皂，香料，化妝品，髮水及身體用乳液，精油，清潔

及漂白用製劑，潤滑劑，蠟燭及衛生用製劑，小五金器皿，機器和機床，刀叉餐具，剃刀及手動工

具，電腦，計算機，電氣、攝影、電影和光學器具及儀器，眼鏡及太陽眼鏡，外科及醫療器具及

儀器，照明、加溫、蒸汽、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水及衛生設備裝置，車輛，火器，煙花，銀

器，鐘錶及計時儀器，樂器，雜誌，卡，紙及紙板製品，圖畫，打字機及辦公用品，包裝用物品，

用於製造業的橡膠及塑料，填塞及絕緣用材料，皮革和人造皮革及皮革和人造皮革製品，手提

包，零錢包，錢包，皮夾，袋子，行李，雨傘，鏡子，纜，繩，網，帳篷，紡織用紗、線，衣架，檯墊，

縫紉用品，床單及桌布，玩具及運動用品，食品及飲品，肉，魚，家禽，保存裝、乾製及煮熟的水

果和蔬菜，果凍及果醬，蛋，奶及乳製品，食用油及油脂，咖啡，茶，可可，糖，米，麵粉，麵包及

蛋糕，調味品，新鮮水果及蔬菜，礦泉水，果汁及其他不含酒精的飲料，花卉產品，煙具的零售

和批發；直接郵寄的廣告；買賣的代理服務；為個人和貿易的選擇及供應產品；訂購服務（替第

三者）；於商業中心的零售服務；於超級市場的零售服務；秘書服務；貿易統計資訊服務；組織

以商業或廣告為目的的展覽；與匯編及出租地址錄有關的貿易服務；貿易調查；透過互聯網出

售程序用的貿易行政服務；職業介紹及人員安排的服務；進出口的清關代理（進出口的代理服

務）；訂閱報紙的代理；文件複製；謄寫（包括鋼板蠟紙的書寫）；辦公室設備的出租；與顧客有

關的管理；與電貿有關的貿易管理服務；與贊助項目有關的貿易管理及行政服務；會計服務；與

上述提及所有服務有關的諮詢、資訊及顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/094725

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 宜買生活百貨（澳門）有限公司

   EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY DEPARTMENT 

STORES (MACAO) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第五座四樓E室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電訊服務；提供進入電訊及連接至電腦數據庫和互聯網的服務；電子通訊服務；互動電訊服

務；資訊（網頁）、電腦程式及數據的電訊；提供電訊連接至互聯網或數據庫的服務；提供電訊

接入全球網的設施及架構；透過電腦終端機的通訊，透過光纖網絡的通訊；透過電腦輔助信息

及影像的傳送；傳真的發送；信息寄送；傳呼服務；調制解調器出租；透過電子媒體的數據通訊

服務；電訊設備的出租；電子信息的寄送、接收及轉寄服務；透過電子媒體收取、傳送及傳遞數

據；透過機械、電子、電話、電傳、電纜線、電腦及衛星的媒體收取、傳送和傳遞信息郵件、固定

影像及/或活動影像的資訊，如文字、信息、音樂和影像、電報、資料及數據；以壓縮或解壓形式

及於實時或延時的音頻、視頻、固定和活動影像及數據的傳送、廣播及接收；電子信息、會議及

訂購傳送的服務；視像會議的服務；透過能讓使用者於實時在電腦終端機與電子張貼板之間進

行互動談話的電子張貼板的通訊，包括固定影像和活動影像的資訊及聲音和文字的資訊；提供

信息傳送用的電子張貼板及信息張貼板；提供在線討論區；電視廣播服務；收音機及電視機節

目的廣播及傳送；音樂廣播；音樂、影片、互動節目、錄像、電子電腦遊戲的傳送；與在線購買及

一般零售服務有關的資訊傳送；自選影像的傳送服務；新聞通訊社服務；提供在全球電腦網絡

的電腦數據庫接入以便尋找和收集在電腦網絡的資料、數據、網站及媒體；為使用者提供接入

載有電子出版物、張貼板、數據庫及透過電腦可登入的資訊的電腦數據庫；聊天室的操作（聊
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天室的服務）；為許多使用者提供全球電腦資訊網絡的接入以便轉移及傳播大量的資訊；提供

在全球電腦網絡的網站登入，而透過有關網站第三者可供應產品及服務、出售及進行訂購、履

行合同及貿易交易；提供在全球電腦網絡的互動網站登入以便第三者為產品、服務及貿易機會

安排資訊、回覆要求及出售和進行訂購；通訊服務，尤指數字及文字的數碼信息的服務；透過

資料數據通訊的資訊傳送以便協助作出決定；透過視像通訊系統的資訊傳送；網絡會議的服

務；為建立透過文字信息的虛擬聊天室的電子通訊服務；提供用於在電腦使用者之間安放及傳

送關於產品、服務及貿易資訊和機會的信息的電子張貼板；提供在線互動張貼板以便透過全球

電腦網絡安排、推銷、出售及再出售商品；提供電子郵件的服務及電子郵件的轉寄服務；透過

電腦和電腦網絡、及透過全球通訊網絡的音頻和視頻通訊；提供在全球電腦網絡的網站登入，

而透過有關網站第三者可供應產品及服務、出售及進行訂購、履行合同及貿易交易；提供進入

電腦使用者之間安放及傳送關於產品、服務及貿易機會的信息的電子張貼板；透過區域及全球

電腦網絡提供進入日曆、地址簿及電子記錄簿；為遠程視像及/或電話會議提供進入途徑及設

施；與上述所有服務有關的諮詢、資訊及顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/094726

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 宜買生活百貨（澳門）有限公司

   EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY DEPARTMENT 

STORES (MACAO) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第五座四樓E室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；產品的包裝及儲存；組織旅行；與運輸有關的物流管理性質的運輸服務；汽車的出租服

務；汽車停泊服務；船隻及/或遊艇旅行；旅行社服務；旅行預留及資訊服務；旅行的票務代理

服務；所有透過一電腦數據庫或互聯網提供的旅行的組織及有關的資訊；透過互聯網或透過其

他電訊網絡提供與旅行及旅遊有關的資訊；產品及旅客運送；包裝；提供街道及交通資訊；司

機服務；貨物的裝貨及卸貨；貨運經紀；搬遷服務；船艦及/或船隻的出租、租用、出售、購買及/或

租賃經紀；擱淺船艦及/或船隻的復原及拖曳；導航；煤氣的分配及供應；電力的分配及供應；暖氣

的分配及供應；水的分配及供應；拋錨停泊設施的服務；倉庫出租；飛行區的提供；提供通行稅服

務；輪椅的出租及/或租賃；停車場管理；飛機的出租及/或租賃，貨櫃的出租及/或租賃；自行車

的出租及/或租賃；汽車的出租及/或租賃；船艦及/或船隻的出租及/或租賃；人力牽引的車輛的

出租及/或租賃；機械泊車系統的出租及/或租賃；集裝箱的出租及/或租賃；包裝及包裹機器的

出租及/或租賃；冰箱出租及/或租賃；家居垃圾及廢物的收集；工業垃圾及廢物的收集；出入口

海關服務代理（清關）；與上述提及所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/094727

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 宜買生活百貨（澳門）有限公司

   EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY DEPARTMENT STO-

RES (MACAO) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第五座四樓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；課本、書籍及日報的出版（廣告文本除外）；圖表、圖像及照

片的出版；報章、雜誌及期刊的出版；與電訊、電腦、電腦程式、網頁設計、移動裝置應用程式、

電子商務、貿易管理及廣告有關的教育、培訓和教學服務；提供互動及非互動式的教育、消閒、

教學、教導及培訓；課程、考試及教育程度的設計；透過電子及互動數碼媒體提供娛樂；透過

互聯網提供電子遊戲的服務；提供與教育、培訓、娛樂、消閒、體育、社會及文化活動有關的資

訊；提供在線電子出版物（不可下載的）；籌備、組織、演出及指導歌唱比賽；籌備、組織、演出

及指導音樂會；籌備、組織、演出及指導以教育和娛樂為宗旨的項目及比賽；籌備、組織、演出

及指導探索及遊戲表演；娛樂的門票代理服務；透過電腦數據庫或互聯網在線提供與娛樂或

教育有關的資訊；提供互聯網的數碼音樂（不可下載的）；提供在互聯網MP3網站的數碼音樂

（不可下載的）；與用於地面電纜、衛星頻道、互聯網、無線或有線系統及其他通訊媒體傳播的

聲音、影像、數碼音樂、電影、現場或錄製音頻、視頻或視聽材料的計劃、製作及分銷有關的娛

樂及教育服務；音樂的娛樂服務；聲音錄製品的出租；籌備廣播用的娛樂、教育、記錄片及新聞

的節目；新聞採訪服務；透過衛星電視、互聯網或其他電子媒體的傳送提供與體育或文化項目、

現時及最新新聞有關的資訊；電視、無線電廣播及電影的製作；電視節目的預備及製作；提供

以娛樂為宗旨的資料、數據、圖像、聲音、音樂、錄像、動畫片及文章；遊戲服務；提供消閒俱樂

部、體育及體操用設施；樂隊表演；娛樂俱樂部、時裝表演的服務；與娛樂、教育及文化有關的

俱樂部服務；組織、指導及提供討論會、會議、專業會議、研討會及培訓工作坊；展覽、時裝表

演、教育展覽會及文化表演和表演的組織及指導；藝術品陳列廊及展覽會的服務；與美術品的

出租有關的陳列廊服務；與職業健康及安全、環保有關的培訓服務；提供關於雪茄煙的課程、

試酒的課程；提供關於上述的調查及代理資料的教育資訊；研討會的籌備、組織、計劃及管理；

廣播節目的製作指引；與機器及設備的操作有關的訓練服務，包括用於製作廣播節目的視聽設

備；提供視聽工作室；提供體育設施；提供電影、展覽會、戲劇作品、音樂或教育培訓用設施；

娛樂門票的預留代理；影片（電影膠片）的出租及租賃；樂器的出租及租賃；電視節目的出租及

租賃；電視器具的出租及租賃；供借書的圖書館；檔案圖書館的服務；為影片打字幕的服務；

手語傳譯的服務；娛樂軟件的出租；透過電訊或電腦網絡提供視像遊戲、電腦遊戲、聲音或影

像、或影片；提供在線的電腦遊戲及比賽；預先錄製視像帶的出租；遊戲機的出租及租賃；借出

遊戲中心種類的遊戲設備；借出繪畫；攝影；翻譯；語言傳譯；於風險管理範疇的教育及培訓項

目；與認證有關的教育及培訓項目；提供新聞；與上述服務有關的諮詢、資訊及顧問服務；彩票

服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/094728

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 宜買生活百貨（澳門）有限公司
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   EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY DEPARTMENT STO-

RES (MACAO) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第五座四樓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，工業分析與研究服務，計算機硬件與軟件的設

計與開發；電腦服務；電腦編程；電腦系統的軟件服務；提供電腦使用者之間數據交換用的直

接連接服務；電腦軟件設計；電腦系統設計；提供電腦的進入及進入上述所有用途的張貼板

及在線互動數據庫的時間出租；網頁設計及開發；替第三者作網頁寄存；找尋及收集數據庫及

電腦網絡資訊用的電腦應用寄存；透過電話或全球電腦網絡提供最後使用者特定要求的技術

資訊；與電腦數據庫及網站的個人化搜尋有關的電腦服務；與上述所有服務有關的資訊、諮詢

及顧問服務；提供全球網絡中一網站的進入；使第三者因此而可以提供產品及服務、設立及進

行訂購、進行合約及貿易交易；為便利電子商務及實際貿易的交易而提供第三者網站的電腦聯

結；提供電子張貼板的進入，使電腦使用者之間可張貼及傳送有關產品、服務及貿易機會的信

息；透過電腦的區域及全球網絡提供進入日曆、地址簿及電子記事本；提供自一全球電腦網絡

中互動網站的進入，使第三者可建立資訊、回應要求及設立和進行產品、服務訂購及貿易機會。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/094729

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 宜買生活百貨（澳門）有限公司

   EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY DEPARTMENT STO-

RES (MACAO) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第五座四樓E室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護和教學用具及儀器；

處理、開關、傳送、積累、調節或控制電力的儀器和器具；錄製、傳送或重放聲音或影像的器

具；磁性數據載體，錄音盤；自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構；現金收入記錄機；計算

器，數據處理裝置及電腦；電腦程式；處理由他人或向他人電子支付的軟件；認證軟件；於互聯

網提供的電腦軟件；在線電子出版物（自互聯網或電腦網絡或一電腦數據庫下載）；電腦軟件，

電腦周邊設備；筆記本型電腦；膝上型輕便電腦；便攜式電腦；掌上電腦；個人數位助理；個人

媒體播放器；移動電話；智慧型電話；數碼相機；資訊工作站；伺服器；電腦及電訊的網絡硬

件；電腦網絡連接器、整流器、路由器及集線器；有線及無線調制解調器和通訊裝置及通訊卡；

膝上型輕便電腦用架，電腦用袋；滅火器械；電腦硬件及韌件；電腦軟件（包括互聯網的可下載

軟件）；光碟；數碼音樂（互聯網的可下載）；電訊設備；滑鼠墊；流動電話器具；流動電話用配

件；可下載的遊戲、影像、電影影片、影片及音樂；警報系統；保安攝影機；無線電及電視的流動

傳播組件；攝影機；攝像機；耳筒；耳機；揚聲器；全球定位系統的設備及器具；電腦、電子及視

像遊戲的程式及軟件（包括互聯網的可下載軟件）；電訊及電子器具用液晶顯示屏；機頂盒；遙

控器；數據儲存程式；眼鏡及太陽眼鏡；編碼或磁性銀行信用、借貸、現金及識別卡；自動支付

機；自動櫃員機。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“佈告板”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/094730

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 宜買生活百貨（澳門）有限公司

   EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY DEPARTMENT STO-

RES (MACAO) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第五座四樓E室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 報紙；雜誌；期刊；日記；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；文

具或家庭用黏合劑；美術用品；畫筆；打字機和辦公用品（傢俱除外）；教育及教學用品（儀器除

外）；包裝用塑料製品（不屬別類的）；印刷鉛字；印版；書籍，傳單，海報，印刷卡，通告，目錄，

日曆，價格標籤，價格標貼；紙、紙板及塑料製運輸袋；聯絡電話、傳真、電郵地址及網址的印

刷指南；編碼或磁性除外的信用卡、借貸卡、結帳卡及電話卡形式的卡；推銷及市場營銷材料；

印刷廣告；使用者手冊；包裹材料；紙巾；紙手帕；紙模型及紙製小雕像；慶祝會用紙製袋。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/094731

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 宜買生活百貨（澳門）有限公司

   EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY DEPARTMENT STO-

RES (MACAO) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第五座四樓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；替他人的廣告服務；數據庫管理；於電腦數據庫的資訊

匯編；貿易及巿場調查的諮詢服務；與經本地及全球電腦網絡透過尋找及提供參考以便供應

大量不同種類的貿易和消費的服務及產品的便利貿易交易有關的貿易諮詢服務；透過本地及

全球電腦網絡傳播第三者的產品及服務的貿易資訊；與透過在全球電腦網絡所提供的網站第

三者可供應及購買產品及服務、出售、確定有關狀況及進行銷售和商業購買訂單的展望、履行

合同及貿易交易等有關的貿易諮詢服務；提供在線購買訂單的電腦化服務；透過本地及全球電

腦網絡的第三者的產品及服務的廣告服務；國際進出口的代理服務；於通訊媒體的廣告空間的

出租；與電子拍賣有關的在線商業服務及在線提供與此有關的貿易評估；消費品的在線零售服

務；提供第三者的網站表以便利貿易的交易；與在全球電腦網絡提供服務及/或產品的購買者

和出售者的電子市場運作有關的貿易諮詢服務；與透過本地及全球電腦網絡的便利貿易交易
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有關的貿易輔助；同業公會的管理的諮詢服務；推銷及市場營銷服務；廣告材料的出版；空置

設施的市場營銷；廣告材料的傳播，廣告材料的更新，作為網頁使用於互聯網的宣傳廣告的滙

編；廣告空間的出租；電腦資料數據的處理；關於出售、貿易、推銷的資訊服務；電話應接服務

（為未能接聽的客戶）；電話應接服務（為第三者）；提供互聯網的拍賣服務；人事管理；透過全

球電腦網絡及互聯網提供關於出售、貿易、廣告及推銷的資訊；以零售為目的於通訊媒體的產

品展示；為第三者利益而匯集各類產品，使顧客能夠透過互聯網綜合產品網站和在批發點便

利地觀看及購買這些產品；為第三者利益而匯集各類產品，使顧客能夠透過郵購或電訊媒體的

綜合產品目錄便利地觀看及購買這些產品；為第三者利益而匯集各類產品，使顧客能夠在零售

點便利地觀看及購買這些產品；電話，移動電話設備，移動電話配件，電子及電訊產品，電腦用

硬件及電腦用軟件，電池組，電池充電器，錄製、接收、傳送及/或重放數據、資料、圖片、影像

及/或聲音用的器具和儀器，貴重金屬，珠寶，寶石，印刷品，文具用品及磁性和非磁性編碼卡，

傢俱，畫框，廚房及家庭用具，玻璃器皿，瓷器及陶器，紡織品，服裝，鞋，帽，花邊及刺繡，鈕

扣，飾帶，飾針及縫針，假花，大地毯，地毯，電子遊戲及玩具，用於工業、科學、攝影及農業的

化學品，顏料，清漆及漆，個人衛生用品，肥皂，香料，化妝品，髮水及身體用乳液，精油，清潔

及漂白用製劑，潤滑劑，蠟燭及衛生用製劑，小五金器皿，機器和機床，刀叉餐具，剃刀及手動工

具，電腦，計算機，電氣、攝影、電影和光學器具及儀器，眼鏡及太陽眼鏡，外科及醫療器具及

儀器，照明、加溫、蒸汽、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水及衛生設備裝置，車輛，火器，煙花，銀

器，鐘錶及計時儀器，樂器，雜誌，卡，紙及紙板製品，圖畫，打字機及辦公用品，包裝用物品，

用於製造業的橡膠及塑料，填塞及絕緣用材料，皮革和人造皮革及皮革和人造皮革製品，手提

包，零錢包，錢包，皮夾，袋子，行李，雨傘，鏡子，纜，繩，網，帳篷，紡織用紗、線，衣架，檯墊，

縫紉用品，床單及桌布，玩具及運動用品，食品及飲品，肉，魚，家禽，保存裝、乾製及煮熟的水

果和蔬菜，果凍及果醬，蛋，奶及乳製品，食用油及油脂，咖啡，茶，可可，糖，米，麵粉，麵包及

蛋糕，調味品，新鮮水果及蔬菜，礦泉水，果汁及其他不含酒精的飲料，花卉產品，煙具的零售

和批發；直接郵寄的廣告；買賣的代理服務；為個人和貿易的選擇及供應產品；訂購服務（替第

三者）；於商業中心的零售服務；於超級市場的零售服務；秘書服務；貿易統計資訊服務；組織

以商業或廣告為目的的展覽；與匯編及出租地址錄有關的貿易服務；貿易調查；透過互聯網出

售程序用的貿易行政服務；職業介紹及人員安排的服務；進出口的清關代理（進出口的代理服

務）；訂閱報紙的代理；文件複製；謄寫（包括鋼板蠟紙的書寫）；辦公室設備的出租；與顧客有

關的管理；與電貿有關的貿易管理服務；與贊助項目有關的貿易管理及行政服務；會計服務；與

上述提及所有服務有關的諮詢、資訊及顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/094732

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 宜買生活百貨（澳門）有限公司

   EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY DEPARTMENT STO-

RES (MACAO) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第五座四樓E室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電訊服務；提供進入電訊及連接至電腦數據庫和互聯網的服務；電子通訊服務；互動電訊服

務；資訊（網頁）、電腦程式及數據的電訊；提供電訊連接至互聯網或數據庫的服務；提供電訊

接入全球網的設施及架構；透過電腦終端機的通訊，透過光纖網絡的通訊；透過電腦輔助信息
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及影像的傳送；傳真的發送；信息寄送；傳呼服務；調制解調器出租；透過電子媒體的數據通訊

服務；電訊設備的出租；電子信息的寄送、接收及轉寄服務；透過電子媒體收取、傳送及傳遞數

據；透過機械、電子、電話、電傳、電纜線、電腦及衛星的媒體收取、傳送和傳遞信息郵件、固定

影像及/或活動影像的資訊，如文字、信息、音樂和影像、電報、資料及數據；以壓縮或解壓形式

及於實時或延時的音頻、視頻、固定和活動影像及數據的傳送、廣播及接收；電子信息、會議及

訂購傳送的服務；視像會議的服務；透過能讓使用者於實時在電腦終端機與電子張貼板之間進

行互動談話的電子張貼板的通訊，包括固定影像和活動影像的資訊及聲音和文字的資訊；提供

信息傳送用的電子張貼板及信息張貼板；提供在線討論區；電視廣播服務；收音機及電視機節

目的廣播及傳送；音樂廣播；音樂、影片、互動節目、錄像、電子電腦遊戲的傳送；與在線購買及

一般零售服務有關的資訊傳送；自選影像的傳送服務；新聞通訊社服務；提供在全球電腦網絡

的電腦數據庫接入以便尋找和收集在電腦網絡的資料、數據、網站及媒體；為使用者提供接入

載有電子出版物、張貼板、數據庫及透過電腦可登入的資訊的電腦數據庫；聊天室的操作（聊

天室的服務）；為許多使用者提供全球電腦資訊網絡的接入以便轉移及傳播大量的資訊；提供

在全球電腦網絡的網站登入，而透過有關網站第三者可供應產品及服務、出售及進行訂購、履

行合同及貿易交易；提供在全球電腦網絡的互動網站登入以便第三者為產品、服務及貿易機會

安排資訊、回覆要求及出售和進行訂購；通訊服務，尤指數字及文字的數碼信息的服務；透過

資料數據通訊的資訊傳送以便協助作出決定；透過視像通訊系統的資訊傳送；網絡會議的服

務；為建立透過文字信息的虛擬聊天室的電子通訊服務；提供用於在電腦使用者之間安放及傳

送關於產品、服務及貿易資訊和機會的信息的電子張貼板；提供在線互動張貼板以便透過全球

電腦網絡安排、推銷、出售及再出售商品；提供電子郵件的服務及電子郵件的轉寄服務；透過

電腦和電腦網絡、及透過全球通訊網絡的音頻和視頻通訊；提供在全球電腦網絡的網站登入，

而透過有關網站第三者可供應產品及服務、出售及進行訂購、履行合同及貿易交易；提供進入

電腦使用者之間安放及傳送關於產品、服務及貿易機會的信息的電子張貼板；透過區域及全球

電腦網絡提供進入日曆、地址簿及電子記錄簿；為遠程視像及/或電話會議提供進入途徑及設

施；與上述所有服務有關的諮詢、資訊及顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/094733

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 宜買生活百貨（澳門）有限公司

   EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY DEPARTMENT STO-

RES (MACAO) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第五座四樓E室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；產品的包裝及儲存；組織旅行；與運輸有關的物流管理性質的運輸服務；汽車的出租服

務；汽車停泊服務；船隻及/或遊艇旅行；旅行社服務；旅行預留及資訊服務；旅行的票務代理

服務；所有透過一電腦數據庫或互聯網提供的旅行的組織及有關的資訊；透過互聯網或透過其

他電訊網絡提供與旅行及旅遊有關的資訊；產品及旅客運送；包裝；提供街道及交通資訊；司機

服務；貨物的裝貨及卸貨；貨運經紀；搬遷服務；船艦及/或船隻的出租、租用、出售、購買及/或

租賃經紀；擱淺船艦及/或船隻的復原及拖曳；導航；煤氣的分配及供應；電力的分配及供應；暖

氣的分配及供應；水的分配及供應；拋錨停泊設施的服務；倉庫出租；飛行區的提供；提供通行

稅服務；輪椅的出租及/或租賃；停車場管理；飛機的出租及/或租賃，貨櫃的出租及/或租賃；自
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行車的出租及/或租賃；汽車的出租及/或租賃；船艦及/或船隻的出租及/或租賃；人力牽引的車

輛的出租及/或租賃；機械泊車系統的出租及/或租賃；集裝箱的出租及/或租賃；包裝及包裹機

器的出租及/或租賃；冰箱出租及/或租賃；家居垃圾及廢物的收集；工業垃圾及廢物的收集；出

入口海關服務代理（清關）；與上述提及所有服務有關的資訊、諮詢及顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/094734

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 宜買生活百貨（澳門）有限公司

   EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY DEPARTMENT STO-

RES (MACAO) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第五座四樓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；課本、書籍及日報的出版（廣告文本除外）；圖表、圖像及照

片的出版；報章、雜誌及期刊的出版；與電訊、電腦、電腦程式、網頁設計、移動裝置應用程式、

電子商務、貿易管理及廣告有關的教育、培訓和教學服務；提供互動及非互動式的教育、消閒、

教學、教導及培訓；課程、考試及教育程度的設計；透過電子及互動數碼媒體提供娛樂；透過

互聯網提供電子遊戲的服務；提供與教育、培訓、娛樂、消閒、體育、社會及文化活動有關的資

訊；提供在線電子出版物（不可下載的）；籌備、組織、演出及指導歌唱比賽；籌備、組織、演出

及指導音樂會；籌備、組織、演出及指導以教育和娛樂為宗旨的項目及比賽；籌備、組織、演出

及指導探索及遊戲表演；娛樂的門票代理服務；透過電腦數據庫或互聯網在線提供與娛樂或

教育有關的資訊；提供互聯網的數碼音樂（不可下載的）；提供在互聯網MP3網站的數碼音樂

（不可下載的）；與用於地面電纜、衛星頻道、互聯網、無線或有線系統及其他通訊媒體傳播的

聲音、影像、數碼音樂、電影、現場或錄製音頻、視頻或視聽材料的計劃、製作及分銷有關的娛

樂及教育服務；音樂的娛樂服務；聲音錄製品的出租；籌備廣播用的娛樂、教育、記錄片及新聞

的節目；新聞採訪服務；透過衛星電視、互聯網或其他電子媒體的傳送提供與體育或文化項目、

現時及最新新聞有關的資訊；電視、無線電廣播及電影的製作；電視節目的預備及製作；提供

以娛樂為宗旨的資料、數據、圖像、聲音、音樂、錄像、動畫片及文章；遊戲服務；提供消閒俱樂

部、體育及體操用設施；樂隊表演；娛樂俱樂部、時裝表演的服務；與娛樂、教育及文化有關的

俱樂部服務；組織、指導及提供討論會、會議、專業會議、研討會及培訓工作坊；展覽、時裝表

演、教育展覽會及文化表演和表演的組織及指導；藝術品陳列廊及展覽會的服務；與美術品的

出租有關的陳列廊服務；與職業健康及安全、環保有關的培訓服務；提供關於雪茄煙的課程、

試酒的課程；提供關於上述的調查及代理資料的教育資訊；研討會的籌備、組織、計劃及管理；

廣播節目的製作指引；與機器及設備的操作有關的訓練服務，包括用於製作廣播節目的視聽設

備；提供視聽工作室；提供體育設施；提供電影、展覽會、戲劇作品、音樂或教育培訓用設施；

娛樂門票的預留代理；影片（電影膠片）的出租及租賃；樂器的出租及租賃；電視節目的出租及

租賃；電視器具的出租及租賃；供借書的圖書館；檔案圖書館的服務；為影片打字幕的服務；

手語傳譯的服務；娛樂軟件的出租；透過電訊或電腦網絡提供視像遊戲、電腦遊戲、聲音或影

像、或影片；提供在線的電腦遊戲及比賽；預先錄製視像帶的出租；遊戲機的出租及租賃；借出

遊戲中心種類的遊戲設備；借出繪畫；攝影；翻譯；語言傳譯；於風險管理範疇的教育及培訓項

目；與認證有關的教育及培訓項目；提供新聞；與上述服務有關的諮詢、資訊及顧問服務；彩票

服務。  



3526 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 9 期 —— 2015 年 3 月 4 日

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/094735

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 宜買生活百貨（澳門）有限公司

   EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY DEPARTMENT STO-

RES (MACAO) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第五座四樓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，工業分析與研究服務，計算機硬件與軟件的設

計與開發；電腦服務；電腦編程；電腦系統的軟件服務；提供電腦使用者之間數據交換用的直

接連接服務；電腦軟件設計；電腦系統設計；提供電腦的進入及進入上述所有用途的張貼板

及在線互動數據庫的時間出租；網頁設計及開發；替第三者作網頁寄存；找尋及收集數據庫及

電腦網絡資訊用的電腦應用寄存；透過電話或全球電腦網絡提供最後使用者特定要求的技術

資訊；與電腦數據庫及網站的個人化搜尋有關的電腦服務；與上述所有服務有關的資訊、諮詢

及顧問服務；提供全球網絡中一網站的進入；使第三者因此而可以提供產品及服務、設立及進

行訂購、進行合約及貿易交易；為便利電子商務及實際貿易的交易而提供第三者網站的電腦聯

結；提供電子張貼板的進入，使電腦使用者之間可張貼及傳送有關產品、服務及貿易機會的信

息；透過電腦的區域及全球網絡提供進入日曆、地址簿及電子記事本；提供自一全球電腦網絡

中互動網站的進入，使第三者可建立資訊、回應要求及設立和進行產品、服務訂購及貿易機會。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/094736

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 宜買生活百貨（澳門）有限公司

   EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY DEPARTMENT STO-

RES (MACAO) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第五座四樓E室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；金融貿易；貨幣貿易；不動產貿易；透過全球電腦網絡的財務交易的核准及調解；在線金

融服務及銀行服務；信用卡服務；帳戶的處理、轉帳及支付帳目，以及提供財務交易的保險；資

金的轉帳服務；替第三者的電子資金轉帳；透過互聯網替第三者的支付轉移；財務服務；如處

理發票及支付的服務；出租及租賃的中介及管理；不動產的出租及租賃；不動產的評估；不動產

的估價；不動產的融資；不動產的投資；不動產的經紀服務；不動產的代理服務；住房的代理服

務；保險精算的服務；不動產的諮詢及管理服務；租金託收；辦公室（不動產）出租；公寓及樓房
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的出租；透過互聯網提供金融資訊；貴重物品存放及發行旅行支票的服務；資本投資；金融評估

（保險、銀行貿易、不動產）；金融及資產管理的服務；金融及保險的服務；透過電訊途徑提供

金融服務；金融的顧問及諮詢服務；家庭銀行；透過電腦數據庫或互聯網在線提供銀行服務；

有價證券的經紀服務，有價證券交易行情的服務；股票及債券經紀，金融分析；借款卡服務、信

用卡服務及支票保證服務；儲蓄及投資帳戶的銀行服務；金融票據交換的服務；透過全球電腦

資訊網絡的債權審定；電子信貸風險的管理服務；購物電子支付及帳目電子支付的服務；財務

帳戶的借貸服務；電子銀行服務；簽發儲值卡、信用卡及借款卡；電話信用卡的服務；透過電腦

數據庫或互聯網在線提供與金融及保險有關的資訊服務；水費、電話費、網絡費、停車費、管

理費、煤氣費及電費的收帳代理；古玩估價；藝術品估價；珠寶估價；舊車輛汽車的估價；提供

關於稅項的資訊；募集慈善基金；出租紙幣及硬幣點算或處理機；出租自動櫃員機或電子櫃員

機；在線支付服務；與在線支付或資金轉帳有關的認證及核實服務；保險箱的出租及/或租賃；

與上述服務有關的諮詢、資訊及顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/094737

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : Visual Culture Optical Limited

 地址 Endereço : 28th Floor, One Kowloon, 1 Wang Yuen Street, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Armações para óculos, armações para óculos de sol, óculos, estojos para óculos, lentes, es-

tojos para óculos e sacos para óculos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094738

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 利源貿易香港有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗新田鹿村60號 

 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 : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；糖；醋；肉桂；八角大茴香；胡椒；醬菜；咖啡；蜂蜜；蜂王漿；食品用糖蜜；麵包；餅乾；麵

粉；人食用亞麻籽；穀類製品；麵條；木薯粉；醬油；丁香。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094743

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 新東洋寶碧（香港）有限公司

   NEW TOYO PULPPY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈28樓2804B室

   Flat/ Rm 2804B 28/F Wu Chung House 213 Queen’s Rd East Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝用棉條；浸化妝品的衛生紙；浸化妝水的薄紙；拋光用紙；玻璃砂紙；砂紙；消毒棉纖（化

妝用具）；梳妝用品；磨擦用布；浸清潔劑的清潔布。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094744

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 新東洋寶碧（香港）有限公司

   NEW TOYO PULPPY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈28樓2804B室

   Flat/ Rm 2804B 28/F Wu Chung House 213 Queen’s Rd East Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙餐巾，衛生紙，濕紙巾，包裝紙；紙製或纖維製嬰兒餐巾（一次性）；紙製餐桌用布；紙手帕；

紙桌布；桌上紙杯墊；紙墊；包裝用再生纖維紙；卸妝用薄紙；卸妝用紙巾；紙墊（紙製小桌

布）；紙製洗臉巾；紙製和纖維製嬰兒尿布（一次性）；紙製和纖維製嬰兒尿褲（一次性）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094745

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 新東洋寶碧（香港）有限公司

   NEW TOYO PULPPY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈28樓2804B室

   Flat/ Rm 2804B 28/F Wu Chung House 213 Queen’s Rd East Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝用棉條；浸化妝品的衛生紙；浸化妝水的薄紙；拋光用紙；玻璃砂紙；砂紙；消毒棉纖（化

妝用具）；梳妝用品；磨擦用布；浸清潔劑的清潔布。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094746

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 新東洋寶碧（香港）有限公司

   NEW TOYO PULPPY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈28樓2804B室

   Flat/ Rm 2804B 28/F Wu Chung House 213 Queen’s Rd East Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙餐巾，衛生紙，濕紙巾，包裝紙；紙製或纖維製嬰兒餐巾（一次性）；紙製餐桌用布；紙手帕；

紙桌布；桌上紙杯墊；紙墊；包裝用再生纖維紙；卸妝用薄紙；卸妝用紙巾；紙墊（紙製小桌

布）；紙製洗臉巾；紙製和纖維製嬰兒尿布（一次性）；紙製和纖維製嬰兒尿褲（一次性）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094747

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 新東洋寶碧（香港）有限公司

   NEW TOYO PULPPY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈28樓2804B室

   Flat/ Rm 2804B 28/F Wu Chung House 213 Queen’s Rd East Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝用棉條；浸化妝品的衛生紙；浸化妝水的薄紙；拋光用紙；玻璃砂紙；砂紙；消毒棉纖（化

妝用具）；梳妝用品；磨擦用布；浸清潔劑的清潔布。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094748

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 新東洋寶碧（香港）有限公司

   NEW TOYO PULPPY (HONG KONG) LIMITED
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 地址 Endereço : 香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈28樓2804B室

   Flat/ Rm 2804B 28/F Wu Chung House 213 Queen’s Rd East Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙餐巾，衛生紙，濕紙巾，包裝紙；紙製或纖維製嬰兒餐巾（一次性）；紙製餐桌用布；紙手帕；

紙桌布；桌上紙杯墊；紙墊；包裝用再生纖維紙；卸妝用薄紙；卸妝用紙巾；紙墊（紙製小桌

布）；紙製洗臉巾；紙製和纖維製嬰兒尿布（一次性）；紙製和纖維製嬰兒尿褲（一次性）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094749

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 新東洋寶碧（香港）有限公司

   NEW TOYO PULPPY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈28樓2804B室

   Flat/ Rm 2804B 28/F Wu Chung House 213 Queen’s Rd East Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝用棉條；浸化妝品的衛生紙；浸化妝水的薄紙；拋光用紙；玻璃砂紙；砂紙；消毒棉纖（化

妝用具）；梳妝用品；磨擦用布；浸清潔劑的清潔布。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094750

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 新東洋寶碧（香港）有限公司

   NEW TOYO PULPPY (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈28樓2804B室

   Flat/ Rm 2804B 28/F Wu Chung House 213 Queen’s Rd East Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙餐巾，衛生紙，濕紙巾，包裝紙；紙製或纖維製嬰兒餐巾（一次性）；紙製餐桌用布；紙手帕；

紙桌布；桌上紙杯墊；紙墊；包裝用再生纖維紙；卸妝用薄紙；卸妝用紙巾；紙墊（紙製小桌

布）；紙製洗臉巾；紙製和纖維製嬰兒尿布（一次性）；紙製和纖維製嬰兒尿褲（一次性）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094751

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : DOHTONBORI CO., LTD.

 地址 Endereço : 6-17, Kamidaira 1-chome, Fussa-shi, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Ramen cozinhados, massas instantâneas para ramen, massas frescas para ramen, massas 

seco fino para ramen, molho grosso para ramen, molho para ramen.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094752

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : Millennium Pharmaceuticals, Inc.

 地址 Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano, nomeadamente, para o tratamento de ma-

lignidades hematológicas, cancro, doenças e problemas do sistema imunitário e doenças e 

problemas inflamatórias; preparados farmacêuticos para o tratamento de cancro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094753

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : Millennium Pharmaceuticals, Inc.

 地址 Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano, nomeadamente, para o tratamento de ma-

lignidades hematológicas, cancro, doenças e problemas do sistema imunitário e doenças e 

problemas inflamatórias; preparados farmacêuticos para o tratamento de cancro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094754

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14



3532 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 9 期 —— 2015 年 3 月 4 日

[730] 申請人 Requerente : 永傑科技有限公司

   First Champion Technology Limited

 地址 Endereço : 香港九龍灣臨樂街十九號南豐商業中心18樓1810室

   Unit 1810, 18/F., Nan Fung Commercial Centre, No. 19 Lam Lok Street, Kowloon Bay, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 記憶的半導體裝置，如集成電路，電子電路卡及匣，及其他半導體裝置，如閃光記憶卡，匣，磁

性碟，轉接器，整流器，控制器，閱讀器，自動閱讀器，儲存模及電腦周邊；使用於半導體裝置

如錄製載體的便攜聲像及影像閱讀器/錄製器；數碼相片看片機；M P3閱讀器；數碼錄製及數

據儲存用便攜組件；用於控制及操作記憶的半導體裝置及便攜數碼裝置的電腦軟件；固態的記

憶裝置；全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094755

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 永傑科技有限公司

   First Champion Technology Limited

 地址 Endereço : 香港九龍灣臨樂街十九號南豐商業中心18樓1810室

   Unit 1810, 18/F., Nan Fung Commercial Centre, No. 19 Lam Lok Street, Kowloon Bay, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 記憶的半導體裝置，如集成電路，電子電路卡及匣，及其他半導體裝置，如閃光記憶卡，匣，磁

性碟，轉接器，整流器，控制器，閱讀器，自動閱讀器，儲存模及電腦周邊；使用於半導體裝置

如錄製載體的便攜聲像及影像閱讀器/錄製器；數碼相片看片機；M P3閱讀器；數碼錄製及數

據儲存用便攜組件；用於控制及操作記憶的半導體裝置及便攜數碼裝置的電腦軟件；固態的記

憶裝置；全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094756

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 永傑科技有限公司

   First Champion Technology Limited

 地址 Endereço : 香港九龍灣臨樂街十九號南豐商業中心18樓1810室

   Unit 1810, 18/F., Nan Fung Commercial Centre, No. 19 Lam Lok Street, Kowloon Bay, 

Hong Kong

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

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

[511] 產品 Produtos : 記憶的半導體裝置，如集成電路，電子電路卡及匣，及其他半導體裝置，如閃光記憶卡，匣，磁

性碟，轉接器，整流器，控制器，閱讀器，自動閱讀器，儲存模及電腦周邊；使用於半導體裝置

如錄製載體的便攜聲像及影像閱讀器/錄製器；數碼相片看片機；M P3閱讀器；數碼錄製及數

據儲存用便攜組件；用於控制及操作記憶的半導體裝置及便攜數碼裝置的電腦軟件；固態的記

憶裝置；全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094757

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : 永傑科技有限公司

   First Champion Technology Limited

 地址 Endereço : 香港九龍灣臨樂街十九號南豐商業中心18樓1810室

   Unit 1810, 18/F., Nan Fung Commercial Centre, No. 19 Lam Lok Street, Kowloon Bay, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 記憶的半導體裝置，如集成電路，電子電路卡及匣，及其他半導體裝置，如閃光記憶卡，匣，磁

性碟，轉接器，整流器，控制器，閱讀器，自動閱讀器，儲存模及電腦周邊；使用於半導體裝置

如錄製載體的便攜聲像及影像閱讀器/錄製器；數碼相片看片機；M P3閱讀器；數碼錄製及數

據儲存用便攜組件；用於控制及操作記憶的半導體裝置及便攜數碼裝置的電腦軟件；固態的記

憶裝置；全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094758

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : AIBA – International Boxing Association

 地址 Endereço : Maison du Sport International Avenue de Rhodanie 54 1007 Lausanne Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais, diver-

timentos culturais e desportivos transmitidos na televisão; organização de exposições com 

fins culturais e educativos; organização de lotarias e competições; serviços de apostas e de 

jogos a dinheiro ligados ao, ou directamente relacionados com o desporto; serviços de di-

vertimento prestados durante acontecimentos desportivos ou relacionados com os mesmos; 

organização de eventos e actividades desportivos e culturais; organização de competições 

desportivas reais ou virtuais; gestão de instalações desportivas; serviços de aluguer de 

equipamento de áudio e de vídeo; produção de filmes, não sendo filmes publicitários; pro-
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dução de registos de vídeo e de sons; apresentação e distribuição de filmes e registos de ví-

deo e de sons; aluguer de filmes e registos de vídeo e de sons; aluguer de produtos de entre-

tenimento, nomeadamente discos compactos interactivos, CD-ROM, jogos de computador; 

cobertura de desportos e acontecimentos desportivos por rádio e televisão; serviços de pro-

dução de programas de rádio e de televisão e de fitas de vídeo; produção de filmes anima-

dos; produção de programas de televisão animados; reserva de lugares para espectáculos e 

acontecimentos desportivos; cronometragem de manifestações desportivas; divertimento 

interactivo; serviços de apostas on-line; fornecimento de jogos através da Internet; infor-

mações relacionadas com divertimento ou educação, fornecidas on-line a partir dum banco 

de dados informático ou da Internet; serviços de jogos electrónicos fornecidos através da 

Internet; fornecimento de edições electrónicas on-line; publicação de livros, revistas, textos 

(sem ser textos publicitários) e periódicos; publicação de livros electrónicos, revistas, textos 

(sem ser textos publicitários) e periódicos; fornecimento de resultados desportivos; disponi-

bilização de serviços de informação sobre resultados e estatísticas desportivos; aluguer de 

sons e de imagens gravados; serviços de produção de áudio; serviços de informação sobre 

eventos desportivos prestados on-line a partir de uma base de dados informática ou da In-

ternet; serviços de edição e publicação; fornecimento de música digital (não descarregável); 

fornecimento de informação estatística em relação aos resultados desportivos e índices de 

audiência para competições desportivas; concepção e entrega de prémios relacionados com 

actividades de terceiros; organização e direcção de cerimónias relacionadas com a entrega 

de prémios.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e azul.

[210] 編號 N.º : N/094759

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : THORKA GmbH Thorsten H. Krause

 地址 Endereço : Siemensstraße 28, DE-63512 Hainburg Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel e cartão; papelaria; material escolar; estojos para alunos; caixas para canetas; estojos 

para instrumentos de escrita; horários; cartuchos de papel para estudantes, cofrezinhos ou 

pequenas caixas para papelaria [artigos de escritório].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094760

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : THORKA GmbH Thorsten H. Krause

 地址 Endereço : Siemensstraße 28, DE-63512 Hainburg Germany
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 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 : Couro e imitações de couros e produtos nestas matérias incluídos nesta classe; sacos; pastas 

escolares; pastas de executivo; bolsas; sacos de desporto; mochilas; sacolas incluídas nesta 

classe; malas; tróleis; chapéus-de-chuva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094763

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/14

[730] 申請人 Requerente : Hyundai Motor Company

 地址 Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, (137-938), Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis; peças e acessórios para automóveis; pneus para viaturas; tubos para viaturas; 

amortecedores de suspensão; dispositivos de travagem para viaturas; caixas de velocidades 

e embraiagens para veículos terrestres; rolamentos para veículos terrestres; acoplamentos  

para veículos terrestres; eixos para veículos; camionetas de carga; camiões de carga; auto-

carros; automóveis de passageiros (automóveis); automóveis de passageiros para 7 ou mais 

passageiros; engrenagens de velocidade para veículos terrestres; transmissores para veícu-

los terrestres; motores para automóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094764

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : 王慧敏 

 地址 Endereço : 中國上海市佳木斯路777號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；飯店；餐館；快餐館；流動飲食供應；茶館；會議室

出租；旅遊房屋出租；咖啡館。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094765

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : 王慧敏 

 地址 Endereço : 中國上海市佳木斯路777號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；飯店；餐館；快餐館；流動飲食供應；茶館；會議室

出租；旅遊房屋出租；咖啡館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094766

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : 王慧敏 

 地址 Endereço : 中國上海市佳木斯路777號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；飯店；餐館；快餐館；流動飲食供應；茶館；會議室

出租；旅遊房屋出租；咖啡館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094767

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : The Coca-Cola Company

 地址 Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento em 

pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094768

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15
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[730] 申請人 Requerente : The Coca-Cola Company

 地址 Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 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.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094769

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : BALLY TECHNOLOGIES ANZ PTY LTD

 地址 Endereço : 1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; jogos com bó-

nus e «feature games» para o supracitado; e peças sobressalentes para o supracitado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094779

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : 許玉紅 

 地址 Endereço : 中國遼寧省大連市中山區漣景園1號4-11-1 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐館；快餐館；流動飲食供應；茶館；咖啡館；酒吧；自助餐廳；住所代理（供膳寄宿處）；飯店；

備辦宴席。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094785

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, 

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094786

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 

agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais, e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assesoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094787

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-
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mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; 

corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; 

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, 

contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços 

de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supracitado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de compu-

tador da «Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da «web» na «Inter-

net»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados com 

todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094788

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 
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serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094789

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094790

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e 

de beleza; serviços de massagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção de cosméticos por conta de 

indivíduos; providenciar serviços de informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços far-

macêuticos e medicinais através da Internet, por dispositivos de telecomunicações ou de 

outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body fitness»); serviços de eliminação 

de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cui-

dados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e 

de silvicultura, todos incluídos na classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094791

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de limpeza e de beleza; sabões, sabonetes; perfumes, águas-de-colónia; óleos, 

cosméticos, loções, tónicos, creme, gel; champôs; dentífricos; desodorizantes, tudo incluído 

na classe 3.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094792

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados higiénicos para uso medicinal; subs-

tâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos e materiais 

para pensos; materiais para tratamento de dentes, cera dental; desinfectantes; preparados 

para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas, tudo incluído na classe 5.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094793

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Produtos de moagem; chá, cacau, produtos de cacau, incluindo bebidas à base de cacau; 

café, aromas de café, bebidas à base de café, preparações vegetais para substituição de café, 

café verde e chicórias; chocolate, bebidas à base de chocolate; cacau com leite, café com 

leite e chocolate com leite; sorvetes; pastelaria, incluindo bolos, biscoitos e biscoitarias, bis-

coitos de malte, bombons (incluindo caramelos e bombons com hortelã-pimenta), crepes, 

brioches, tostas, pastéis, incluindo de carne, empadas, sanduíches, decorações comestíveis 

para bolos, gomas, incluindo gomas de mascar, pastilhas, maçapão, pasta de amêndoas, 

amêndoas torradas, confeitaria à base de amêndoas, de amendoins; especiarias e bolos de 

especiarias, canela, temperos, incluindo açafrão, condimentos, incluindo caril, cravos-da-

-índia, curcuma para uso alimentar, noz-moscada; alcaçuz; doçarias para a decoração de 

árvores de Natal; cândi para uso alimentar, maltose, mel, melaço e xarope de melaço; sagu; 

arroz, massas, incluindo massas com ovos, aletria, tapioca e farinha de tapioca, esparguete, 

macarrão, ravioli; fermentos para massas e outros, levedura, matérias para engrossar gela-

dos, pós para gelados, cremes gelados, fundentes, para confeitaria, amido e produtos amilá-

ceos para uso alimentar, grãos de anis e anis estrelado, aromas sem ser de óleos essenciais 

e preparações aromáticas para uso alimentar, farinha de batata para uso alimentar, produ-

tos de uso doméstico para activar a cozedura, engrossadores para a cozedura de produtos 

alimentares, sal de cozinha, sal para conservar os alimentos, glucose para uso alimentar, 

glúten para uso alimentar, hortelã-pimenta para a confeitaria, vanilina; flor de farinha, fa-

rinhas alimentares e comida à base de farinha; alimentos à base de aveia, farinha de aveia 

(cevadinha), flocos de aveia, aveia descascada, aveia esmagada, farinha de cevada, cevada 

descascada, cevada esmagada, fécula para uso alimentar, farinha de milho, flocos de mi-

lho, palhetas de milho («corn flakes»), milho moído, milho torrado, milho torrado e aberto 

(«popcorn»), sêmola, farinha de trigo; confecções geladas, bolachas de água e sal, sorvetes 

e gelados, «pretzels», pastelaria, «donuts», rebuçados, petits-beurre e outros tipos de pão, 
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incluindo ázimo, massa para bolos, pizas, pãezinhos; aromas, incluindo de baunilha, aro-

mas para bebidas que não de óleos essenciais, aromas para bolos (óleos essenciais ou não), 

decorações comestíveis para bolos, formas para bolos, massa para bolos, pó para bolos, 

bolos de especiaria, pudins; produtos de uso doméstico para amaciar a carne; temperos; vi-

nagres, incluindo vinagre de cerveja; molhos, incluindo molho ketchup; mostarda, farinha 

de mostarda; algas e outros condimentos; alcaparras; e gelo para refrescar, tudo incluído na 

classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094794

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e 

de beleza; serviços de massagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção de cosméticos por conta de 

indivíduos; providenciar serviços de informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços far-

macêuticos e medicinais através da Internet, por dispositivos de telecomunicações ou de 

outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body fitness»); serviços de eliminação 

de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cui-

dados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e 

de silvicultura, todos incluídos na classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094795

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de limpeza e de beleza; sabões, sabonetes; perfumes, águas-de-colónia; óleos, 

cosméticos, loções, tónicos, creme, gel; champôs; dentífricos; desodorizantes, tudo incluído 

na classe 3.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, laranja, cobre e branco.

[210] 編號 N.º : N/094796

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados higiénicos para uso medicinal; subs-

tâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos e materiais 

para pensos; materiais para tratamento de dentes, cera dental; desinfectantes; preparados 

para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas, tudo incluído na classe 5.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, laranja, cobre e branco.

[210] 編號 N.º : N/094797

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Produtos de moagem; chá, cacau, produtos de cacau, incluindo bebidas à base de cacau; 

café, aromas de café, bebidas à base de café, preparações vegetais para substituição de café, 

café verde e chicórias; chocolate, bebidas à base de chocolate; cacau com leite, café com 

leite e chocolate com leite; sorvetes; pastelaria, incluindo bolos, biscoitos e biscoitarias, bis-

coitos de malte, bombons (incluindo caramelos e bombons com hortelã-pimenta), crepes, 

brioches, tostas, pastéis, incluindo de carne, empadas, sanduíches, decorações comestíveis 

para bolos, gomas, incluindo gomas de mascar, pastilhas, maçapão, pasta de amêndoas, 

amêndoas torradas, confeitaria à base de amêndoas, de amendoins; especiarias e bolos de 

especiarias, canela, temperos, incluindo açafrão, condimentos, incluindo caril, cravos-da-

-índia, curcuma para uso alimentar, noz-moscada; alcaçuz; doçarias para a decoração de 

árvores de Natal; cândi para uso alimentar, maltose, mel, melaço e xarope de melaço; sagu; 

arroz, massas, incluindo massas com ovos, aletria, tapioca e farinha de tapioca, esparguete, 

macarrão, ravioli; fermentos para massas e outros, levedura, matérias para engrossar gela-

dos, pós para gelados, cremes gelados, fundentes, para confeitaria, amido e produtos amilá-

ceos para uso alimentar, grãos de anis e anis estrelado, aromas sem ser de óleos essenciais 
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e preparações aromáticas para uso alimentar, farinha de batata para uso alimentar, produ-

tos de uso doméstico para activar a cozedura, engrossadores para a cozedura de produtos 

alimentares, sal de cozinha, sal para conservar os alimentos, glucose para uso alimentar, 

glúten para uso alimentar, hortelã-pimenta para a confeitaria, vanilina; flor de farinha, fa-

rinhas alimentares e comida à base de farinha; alimentos à base de aveia, farinha de aveia 

(cevadinha), flocos de aveia, aveia descascada, aveia esmagada, farinha de cevada, cevada 

descascada, cevada esmagada, fécula para uso alimentar, farinha de milho, flocos de mi-

lho, palhetas de milho («corn flakes»), milho moído, milho torrado, milho torrado e aberto 

(«popcorn»), sêmola, farinha de trigo; confecções geladas, bolachas de água e sal, sorvetes 

e gelados, «pretzels», pastelaria, «donuts», rebuçados, petits-beurre e outros tipos de pão, 

incluindo ázimo, massa para bolos, pizas, pãezinhos; aromas, incluindo de baunilha, aro-

mas para bebidas que não de óleos essenciais, aromas para bolos (óleos essenciais ou não), 

decorações comestíveis para bolos, formas para bolos, massa para bolos, pó para bolos, 

bolos de especiaria, pudins; produtos de uso doméstico para amaciar a carne; temperos; vi-

nagres, incluindo vinagre de cerveja; molhos, incluindo molho ketchup; mostarda, farinha 

de mostarda; algas e outros condimentos; alcaparras; e gelo para refrescar, tudo incluído na 

classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, laranja, cobre e branco.

[210] 編號 N.º : N/094798

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e 

de beleza; serviços de massagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção de cosméticos por conta de 

indivíduos; providenciar serviços de informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços far-

macêuticos e medicinais através da Internet, por dispositivos de telecomunicações ou de 

outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body fitness»); serviços de eliminação 

de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cui-

dados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e 

de silvicultura, todos incluídos na classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, laranja, cobre e branco.
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[210] 編號 N.º : N/094799

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de limpeza e de beleza; sabões, sabonetes; perfumes, águas-de-colónia; óleos, 

cosméticos, loções, tónicos, creme, gel; champôs; dentífricos; desodorizantes, tudo incluído 

na classe 3.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094800

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados higiénicos para uso medicinal; subs-

tâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos e materiais 

para pensos; materiais para tratamento de dentes, cera dental; desinfectantes; preparados 

para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas, tudo incluído na classe 5.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094801

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Produtos de moagem; chá, cacau, produtos de cacau, incluindo bebidas à base de cacau; 

café, aromas de café, bebidas à base de café, preparações vegetais para substituição de café, 

café verde e chicórias; chocolate, bebidas à base de chocolate; cacau com leite, café com 

leite e chocolate com leite; sorvetes; pastelaria, incluindo bolos, biscoitos e biscoitarias, bis-

coitos de malte, bombons (incluindo caramelos e bombons com hortelã-pimenta), crepes, 

brioches, tostas, pastéis, incluindo de carne, empadas, sanduíches, decorações comestíveis 

para bolos, gomas, incluindo gomas de mascar, pastilhas, maçapão, pasta de amêndoas, 

amêndoas torradas, confeitaria à base de amêndoas, de amendoins; especiarias e bolos de 
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especiarias, canela, temperos, incluindo açafrão, condimentos, incluindo caril, cravos-da-

-índia, curcuma para uso alimentar, noz-moscada; alcaçuz; doçarias para a decoração de 

árvores de Natal; cândi para uso alimentar, maltose, mel, melaço e xarope de melaço; sagu; 

arroz, massas, incluindo massas com ovos, aletria, tapioca e farinha de tapioca, esparguete, 

macarrão, ravioli; fermentos para massas e outros, levedura, matérias para engrossar gela-

dos, pós para gelados, cremes gelados, fundentes, para confeitaria, amido e produtos amilá-

ceos para uso alimentar, grãos de anis e anis estrelado, aromas sem ser de óleos essenciais 

e preparações aromáticas para uso alimentar, farinha de batata para uso alimentar, produ-

tos de uso doméstico para activar a cozedura, engrossadores para a cozedura de produtos 

alimentares, sal de cozinha, sal para conservar os alimentos, glucose para uso alimentar, 

glúten para uso alimentar, hortelã-pimenta para a confeitaria, vanilina; flor de farinha, fa-

rinhas alimentares e comida à base de farinha; alimentos à base de aveia, farinha de aveia 

(cevadinha), flocos de aveia, aveia descascada, aveia esmagada, farinha de cevada, cevada 

descascada, cevada esmagada, fécula para uso alimentar, farinha de milho, flocos de mi-

lho, palhetas de milho («corn flakes»), milho moído, milho torrado, milho torrado e aberto 

(«popcorn»), sêmola, farinha de trigo; confecções geladas, bolachas de água e sal, sorvetes 

e gelados, «pretzels», pastelaria, «donuts», rebuçados, petits-beurre e outros tipos de pão, 

incluindo ázimo, massa para bolos, pizas, pãezinhos; aromas, incluindo de baunilha, aro-

mas para bebidas que não de óleos essenciais, aromas para bolos (óleos essenciais ou não), 

decorações comestíveis para bolos, formas para bolos, massa para bolos, pó para bolos, 

bolos de especiaria, pudins; produtos de uso doméstico para amaciar a carne; temperos; vi-

nagres, incluindo vinagre de cerveja; molhos, incluindo molho ketchup; mostarda, farinha 

de mostarda; algas e outros condimentos; alcaparras; e gelo para refrescar, tudo incluído na 

classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094802

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e 

de beleza; serviços de massagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção de cosméticos por conta de 

indivíduos; providenciar serviços de informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços far-

macêuticos e medicinais através da Internet, por dispositivos de telecomunicações ou de 

outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body fitness»); serviços de eliminação 

de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cui-

dados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e 

de silvicultura, todos incluídos na classe 44.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094803

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de limpeza e de beleza; sabões, sabonetes; perfumes, águas-de-colónia; óleos, 

cosméticos, loções, tónicos, creme, gel; champôs; dentífricos; desodorizantes, tudo incluído 

na classe 3.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094804

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados higiénicos para uso medicinal; subs-

tâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos e materiais 

para pensos; materiais para tratamento de dentes, cera dental; desinfectantes; preparados 

para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas, tudo incluído na classe 5.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094805

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30
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[511] 產品 Produtos : Produtos de moagem; chá, cacau, produtos de cacau, incluindo bebidas à base de cacau; 

café, aromas de café, bebidas à base de café, preparações vegetais para substituição de café, 

café verde e chicórias; chocolate, bebidas à base de chocolate; cacau com leite, café com 

leite e chocolate com leite; sorvetes; pastelaria, incluindo bolos, biscoitos e biscoitarias, bis-

coitos de malte, bombons (incluindo caramelos e bombons com hortelã-pimenta), crepes, 

brioches, tostas, pastéis, incluindo de carne, empadas, sanduíches, decorações comestíveis 

para bolos, gomas, incluindo gomas de mascar, pastilhas, maçapão, pasta de amêndoas, 

amêndoas torradas, confeitaria à base de amêndoas, de amendoins; especiarias e bolos de 

especiarias, canela, temperos, incluindo açafrão, condimentos, incluindo caril, cravos-da-

-índia, curcuma para uso alimentar, noz-moscada; alcaçuz; doçarias para a decoração de 

árvores de Natal; cândi para uso alimentar, maltose, mel, melaço e xarope de melaço; sagu; 

arroz, massas, incluindo massas com ovos, aletria, tapioca e farinha de tapioca, esparguete, 

macarrão, ravioli; fermentos para massas e outros, levedura, matérias para engrossar gela-

dos, pós para gelados, cremes gelados, fundentes, para confeitaria, amido e produtos amilá-

ceos para uso alimentar, grãos de anis e anis estrelado, aromas sem ser de óleos essenciais 

e preparações aromáticas para uso alimentar, farinha de batata para uso alimentar, produ-

tos de uso doméstico para activar a cozedura, engrossadores para a cozedura de produtos 

alimentares, sal de cozinha, sal para conservar os alimentos, glucose para uso alimentar, 

glúten para uso alimentar, hortelã-pimenta para a confeitaria, vanilina; flor de farinha, fa-

rinhas alimentares e comida à base de farinha; alimentos à base de aveia, farinha de aveia 

(cevadinha), flocos de aveia, aveia descascada, aveia esmagada, farinha de cevada, cevada 

descascada, cevada esmagada, fécula para uso alimentar, farinha de milho, flocos de mi-

lho, palhetas de milho («corn flakes»), milho moído, milho torrado, milho torrado e aberto 

(«popcorn»), sêmola, farinha de trigo; confecções geladas, bolachas de água e sal, sorvetes 

e gelados, «pretzels», pastelaria, «donuts», rebuçados, petits-beurre e outros tipos de pão, 

incluindo ázimo, massa para bolos, pizas, pãezinhos; aromas, incluindo de baunilha, aro-

mas para bebidas que não de óleos essenciais, aromas para bolos (óleos essenciais ou não), 

decorações comestíveis para bolos, formas para bolos, massa para bolos, pó para bolos, 

bolos de especiaria, pudins; produtos de uso doméstico para amaciar a carne; temperos; vi-

nagres, incluindo vinagre de cerveja; molhos, incluindo molho ketchup; mostarda, farinha 

de mostarda; algas e outros condimentos; alcaparras; e gelo para refrescar, tudo incluído na 

classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094806

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e 

de beleza; serviços de massagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção de cosméticos por conta de 
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indivíduos; providenciar serviços de informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços far-

macêuticos e medicinais através da Internet, por dispositivos de telecomunicações ou de 

outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body fitness»); serviços de eliminação 

de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cui-

dados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e 

de silvicultura, todos incluídos na classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094807

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de limpeza e de beleza; sabões, sabonetes; perfumes, águas-de-colónia; óleos, 

cosméticos, loções, tónicos, creme, gel; champôs; dentífricos; desodorizantes, tudo incluído 

na classe 3.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094808

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados higiénicos para uso medicinal; subs-

tâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos e materiais 

para pensos; materiais para tratamento de dentes, cera dental; desinfectantes; preparados 

para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas, tudo incluído na classe 5.

[540] 商標 Marca : 



N.º 9 — 4-3-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 3551

[210] 編號 N.º : N/094809

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Produtos de moagem; chá, cacau, produtos de cacau, incluindo bebidas à base de cacau; 

café, aromas de café, bebidas à base de café, preparações vegetais para substituição de café, 

café verde e chicórias; chocolate, bebidas à base de chocolate; cacau com leite, café com 

leite e chocolate com leite; sorvetes; pastelaria, incluindo bolos, biscoitos e biscoitarias, bis-

coitos de malte, bombons (incluindo caramelos e bombons com hortelã-pimenta), crepes, 

brioches, tostas, pastéis, incluindo de carne, empadas, sanduíches, decorações comestíveis 

para bolos, gomas, incluindo gomas de mascar, pastilhas, maçapão, pasta de amêndoas, 

amêndoas torradas, confeitaria à base de amêndoas, de amendoins; especiarias e bolos de 

especiarias, canela, temperos, incluindo açafrão, condimentos, incluindo caril, cravos-da-

-índia, curcuma para uso alimentar, noz-moscada; alcaçuz; doçarias para a decoração de 

árvores de Natal; cândi para uso alimentar, maltose, mel, melaço e xarope de melaço; sagu; 

arroz, massas, incluindo massas com ovos, aletria, tapioca e farinha de tapioca, esparguete, 

macarrão, ravioli; fermentos para massas e outros, levedura, matérias para engrossar gela-

dos, pós para gelados, cremes gelados, fundentes, para confeitaria, amido e produtos amilá-

ceos para uso alimentar, grãos de anis e anis estrelado, aromas sem ser de óleos essenciais 

e preparações aromáticas para uso alimentar, farinha de batata para uso alimentar, produ-

tos de uso doméstico para activar a cozedura, engrossadores para a cozedura de produtos 

alimentares, sal de cozinha, sal para conservar os alimentos, glucose para uso alimentar, 

glúten para uso alimentar, hortelã-pimenta para a confeitaria, vanilina; flor de farinha, fa-

rinhas alimentares e comida à base de farinha; alimentos à base de aveia, farinha de aveia 

(cevadinha), flocos de aveia, aveia descascada, aveia esmagada, farinha de cevada, cevada 

descascada, cevada esmagada, fécula para uso alimentar, farinha de milho, flocos de mi-

lho, palhetas de milho («corn flakes»), milho moído, milho torrado, milho torrado e aberto 

(«popcorn»), sêmola, farinha de trigo; confecções geladas, bolachas de água e sal, sorvetes 

e gelados, «pretzels», pastelaria, «donuts», rebuçados, petits-beurre e outros tipos de pão, 

incluindo ázimo, massa para bolos, pizas, pãezinhos; aromas, incluindo de baunilha, aro-

mas para bebidas que não de óleos essenciais, aromas para bolos (óleos essenciais ou não), 

decorações comestíveis para bolos, formas para bolos, massa para bolos, pó para bolos, 

bolos de especiaria, pudins; produtos de uso doméstico para amaciar a carne; temperos; vi-

nagres, incluindo vinagre de cerveja; molhos, incluindo molho ketchup; mostarda, farinha 

de mostarda; algas e outros condimentos; alcaparras; e gelo para refrescar, tudo incluído na 

classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094810

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited
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 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e 

de beleza; serviços de massagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção de cosméticos por conta de 

indivíduos; providenciar serviços de informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços far-

macêuticos e medicinais através da Internet, por dispositivos de telecomunicações ou de 

outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body fitness»); serviços de eliminação 

de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cui-

dados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e 

de silvicultura, todos incluídos na classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094811

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de limpeza e de beleza; sabões, sabonetes; perfumes, águas-de-colónia; óleos, 

cosméticos, loções, tónicos, creme, gel; champôs; dentífricos; desodorizantes, tudo incluído 

na classe 3.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento, prateado e branco.

[210] 編號 N.º : N/094812

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados higiénicos para uso medicinal; subs-

tâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos e materiais 

para pensos; materiais para tratamento de dentes, cera dental; desinfectantes; preparados 

para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas, tudo incluído na classe 5.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento, prateado e branco.

[210] 編號 N.º : N/094813

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Produtos de moagem; chá, cacau, produtos de cacau, incluindo bebidas à base de cacau; 

café, aromas de café, bebidas à base de café, preparações vegetais para substituição de café, 

café verde e chicórias; chocolate, bebidas à base de chocolate; cacau com leite, café com 

leite e chocolate com leite; sorvetes; pastelaria, incluindo bolos, biscoitos e biscoitarias, bis-

coitos de malte, bombons (incluindo caramelos e bombons com hortelã-pimenta), crepes, 

brioches, tostas, pastéis, incluindo de carne, empadas, sanduíches, decorações comestíveis 

para bolos, gomas, incluindo gomas de mascar, pastilhas, maçapão, pasta de amêndoas, 

amêndoas torradas, confeitaria à base de amêndoas, de amendoins; especiarias e bolos de 

especiarias, canela, temperos, incluindo açafrão, condimentos, incluindo caril, cravos-da-

-índia, curcuma para uso alimentar, noz-moscada; alcaçuz; doçarias para a decoração de 

árvores de Natal; cândi para uso alimentar, maltose, mel, melaço e xarope de melaço; sagu; 

arroz, massas, incluindo massas com ovos, aletria, tapioca e farinha de tapioca, esparguete, 

macarrão, ravioli; fermentos para massas e outros, levedura, matérias para engrossar gela-

dos, pós para gelados, cremes gelados, fundentes, para confeitaria, amido e produtos amilá-

ceos para uso alimentar, grãos de anis e anis estrelado, aromas sem ser de óleos essenciais 

e preparações aromáticas para uso alimentar, farinha de batata para uso alimentar, produ-

tos de uso doméstico para activar a cozedura, engrossadores para a cozedura de produtos 

alimentares, sal de cozinha, sal para conservar os alimentos, glucose para uso alimentar, 

glúten para uso alimentar, hortelã-pimenta para a confeitaria, vanilina; flor de farinha, fa-

rinhas alimentares e comida à base de farinha; alimentos à base de aveia, farinha de aveia 

(cevadinha), flocos de aveia, aveia descascada, aveia esmagada, farinha de cevada, cevada 

descascada, cevada esmagada, fécula para uso alimentar, farinha de milho, flocos de mi-

lho, palhetas de milho («corn flakes»), milho moído, milho torrado, milho torrado e aberto 

(«popcorn»), sêmola, farinha de trigo; confecções geladas, bolachas de água e sal, sorvetes 

e gelados, «pretzels», pastelaria, «donuts», rebuçados, petits-beurre e outros tipos de pão, 

incluindo ázimo, massa para bolos, pizas, pãezinhos; aromas, incluindo de baunilha, aro-

mas para bebidas que não de óleos essenciais, aromas para bolos (óleos essenciais ou não), 

decorações comestíveis para bolos, formas para bolos, massa para bolos, pó para bolos, 

bolos de especiaria, pudins; produtos de uso doméstico para amaciar a carne; temperos; vi-

nagres, incluindo vinagre de cerveja; molhos, incluindo molho ketchup; mostarda, farinha 
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de mostarda; algas e outros condimentos; alcaparras; e gelo para refrescar, tudo incluído na 

classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento, prateado e branco.

[210] 編號 N.º : N/094814

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e 

de beleza; serviços de massagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção de cosméticos por conta de 

indivíduos; providenciar serviços de informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços far-

macêuticos e medicinais através da Internet, por dispositivos de telecomunicações ou de 

outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body fitness»); serviços de eliminação 

de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cui-

dados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e 

de silvicultura, todos incluídos na classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento, prateado e branco.

[210] 編號 N.º : N/094815

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 
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pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, 

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094816

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 

agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais, e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assesoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094817

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 
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guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; 

corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; 

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, 

contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços 

de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supra citado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de com-

putador da «Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da «web» na «In-

ternet»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados 

com todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094818

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 
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audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094819

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094820

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, 

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, prateado e branco.

[210] 編號 N.º : N/094821

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 

agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais, e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assesoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, prateado e branco.

[210] 編號 N.º : N/094822

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited
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 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; 

corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; 

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, 

contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços 

de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supra citado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de com-

putador da «Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da «web» na «In-

ternet»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados 

com todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, prateado e branco.

[210] 編號 N.º : N/094823

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-
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na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas 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 : Dourado, prateado e branco.

[210] 編號 N.º : N/094824

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, prateado e branco.

[210] 編號 N.º : N/094825

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, 

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094826

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 

agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais, e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assesoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094827

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; 

corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; 

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, 

contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços 

de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supra citado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de com-

putador da «Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da «web» na «In-
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ternet»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados 

com todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094828

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-
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viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094829

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094830

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-
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viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094831

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, 

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094832

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 

agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais, e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assesoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094833

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; 

corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; 

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, 

contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços 

de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supra citado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de com-

putador da «Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da «web» na «In-

ternet»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados 

com todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094834

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited
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 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094835

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited
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 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, 

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094836

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 

agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais, e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assesoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094837

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 
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viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; 

corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; 

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, 

contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços 

de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supra citado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de com-

putador da «Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da «web» na «In-

ternet»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados 

com todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094838

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 
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dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094839

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094840

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, 

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094841

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 

agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais, e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assesoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094842

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 
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agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; 

corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; 

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, 

contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços 

de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supra citado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de com-

putador da «Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da «web» na «In-

ternet»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados 

com todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094843

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 
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de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094844

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take- 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094845

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, 

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, dourado, bege e branco.

[210] 編號 N.º : N/094846

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 

agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assesoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, dourado, bege e branco.



N.º 9 — 4-3-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 3575

[210] 編號 N.º : N/094847

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; 

corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; 

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, 

contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços 

de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supra citado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de com-

putador da «Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da «web» na «In-

ternet»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados 

com todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, dourado, bege e branco.

[210] 編號 N.º : N/094848

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41
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[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas 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 : Castanho, dourado, bege e branco.

[210] 編號 N.º : N/094849

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take- 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, dourado, bege e branco.

[210] 編號 N.º : N/094850

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, 

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094851

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 
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agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assesoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094852

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; 

corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; 

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, 

contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços 

de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supra citado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de com-

putador da «Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da «web» na «In-

ternet»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados 

com todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094853

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094854

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take- 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094855

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : WhiteWave Services, Inc.

 地址 Endereço : 12002 Airport Way, Broomfield, Colorado 80021, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Natas para bebidas, natas para café; natas não lácteas; produtos lácteos excluindo gelados, 

leite gelado e iogurte congelado; bebidas compostas por partes iguais (half and half); man-

teiga; natas batidas; bebidas à base de soja, incluindo leite de soja; leite de soja aromati-

zado; iogurte; carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, 

congelados, secos e cozinhados; purés de frutas; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, 

leite e lacticínios; queijo, óleos e gorduras alimentares; substitutos de lacticínios; substi-

tutos de carne; sobremesas congeladas e não congeladas feitas com ingredientes à base de 

vegetais; sobremesas à base de nozes; aperitivos à base de frutas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, branco, azul, verde, amarelo, cor-de-rosa e preto.

[210] 編號 N.º : N/094856

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15
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[730] 申請人 Requerente : WhiteWave Services, Inc.

 地址 Endereço : 12002 Airport Way, Broomfield, Colorado 80021, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chá, cacau; açúcar; arroz; tapioca; sagu; café artificial; farinha e preparados à base de ce-

reais; pão; artigos de pastelaria; artigos de confeitaria; mel, melaço; levedura, fermento em 

pó; bolachas de água e sal; bolachas; massa (macarrão); aperitivos; sal, mostarda; vinagre, 

molhos (condimentos); especiarias; gelos; sorvetes; gelados; iogurte congelado; molhos para 

saladas; sobremesas de chocolate; sobremesas feitas de farinha; sobremesas de baunilha; 

sobremesas com sabor a caramelo; sobremesas à base de soja; sobremesas com sabor a café; 

bebidas à base de café; bebidas à base de chá; sobremesas congeladas de café; intensificado-

res de sabor para bebidas quentes e frias.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, branco, azul, verde, amarelo, cor-de-rosa e preto.

[210] 編號 N.º : N/094857

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : WhiteWave Services, Inc.

 地址 Endereço : 12002 Airport Way, Broomfield, Colorado 80021, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas à base de plantas; bebidas à base de noz; leite de coco; leite de amêndoa aromati-

zado; leite de amêndoa; leite de arroz; leite de nozes; leite de caju; bebidas de caju; smoo-

thies; bebidas com poucas calorias; bebidas com baixo teor calórico; bebidas não alcoólicas; 

refrigerantes; limonada; cervejas; águas minerais e gaseificadas; bebidas de avelã; bebidas 

de fruta; sumos de fruta; xaropes e outros preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, branco, azul, verde, amarelo, cor-de-rosa e preto.

[210] 編號 N.º : N/094859

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : 富榮藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士前地120號永堅工業大廈4樓F座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094860

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   MA CHI PIO

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 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 : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，飲用冰，

花生糖，糖果，杏仁餅，中式餅，西式餅，蛋卷。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094861

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   MA CHI PIO

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 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 : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，飲用冰，

花生糖，糖果，杏仁餅，中式餅，西式餅，蛋卷。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094862

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   MA CHI PIO

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 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 : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，飲用冰，

花生糖，糖果，杏仁餅，中式餅，西式餅，蛋卷。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094863

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   MA CHI PIO

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 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 : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，飲用冰，

花生糖，糖果，杏仁餅，中式餅，西式餅，蛋卷。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094864

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   MA CHI PIO

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 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 : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，飲用冰，

花生糖，糖果，杏仁餅，中式餅，西式餅，蛋卷。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094865

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15
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[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   MA CHI PIO

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 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 : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，飲用冰，

花生糖，糖果，杏仁餅，中式餅，西式餅，蛋卷。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094866

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   MA CHI PIO

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094867

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   MA CHI PIO

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 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 : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，飲用冰，

花生糖，糖果，杏仁餅，中式餅，西式餅，蛋卷。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094868

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   MA CHI PIO

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 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 : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，飲用冰，

花生糖，糖果，杏仁餅，中式餅，西式餅，蛋卷。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094869

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   MA CHI PIO

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 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 : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，飲用冰，

花生糖，糖果，杏仁餅，中式餅，西式餅，蛋卷。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094870

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   MA CHI PIO

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 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 : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，飲用冰，

花生糖，糖果，杏仁餅，中式餅，西式餅，蛋卷。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094871

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   MA CHI PIO

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 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 : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，飲用冰，

花生糖，糖果，杏仁餅，中式餅，西式餅，蛋卷。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094872

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   MA CHI PIO

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 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 : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，飲用冰，

花生糖，糖果，杏仁餅，中式餅，西式餅，蛋卷。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094873

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   MA CHI PIO

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 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 : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，飲用冰，

花生糖，糖果，杏仁餅，中式餅，西式餅，蛋卷。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/094874

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : 馬志標

   MA CHI PIO

 地址 Endereço : R. Dr. Pedro J. Lobo, 17A FL12 Ed. Comercial Infante Macau

 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 : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，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，飲用冰，

花生糖，糖果，杏仁餅，中式餅，西式餅，蛋卷。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094875

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : 萬唯國際實業有限公司

   One Way International Enterprise Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓16層1609室

   1609, 16/F, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hongkong, China

 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 : 體育用護目鏡；體育用保護頭盔；眼鏡；坡度指示器；導航儀器；望遠鏡；計算機；個人用防事故

裝置；計數器；信號燈；揚聲器音箱；運載工具用里程表；報警器；防水衣；防事故、防輻射、防

火用鞋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094876

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : 萬唯國際實業有限公司

   One Way International Enterprise Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓16層1609室

   1609, 16/F, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hongkong, China

 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 : 12

[511] 產品 Produtos : 自行車；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；自行車、腳踏車車架；自行車、腳踏車車輪；高爾夫

球車；汽車；運載工具內裝飾品；自行車、腳踏車車胎；纜車；手推車；三輪腳踏車；自行車輪

圈；機動自行車；小型機動車；腳踏車傳動齒輪。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094877

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : 萬唯國際實業有限公司

   One Way International Enterprise Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓16層1609室

   1609, 16/F, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hongkong, China

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 背包；手提包；運動包；錢包（錢夾）；皮製繫帶；傘；手杖；馬具配件；動物皮；毛皮製覆蓋物；

書包；公文包；包；行李箱。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094878

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : 萬唯國際實業有限公司

   One Way International Enterprise Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓16層1609室

   1609, 16/F, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hongkong, China

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 紡織品毛巾；紡織織物；無紡布；人造絲織品；紡織品毛巾；床上用覆蓋物；高爾夫用毛巾；紡織

品製家具罩；紡織品或塑料簾；洗滌用手套；織物；布；掛氈和刺綉用粗帆布；氈；紡織品洗臉

巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094879

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : 萬唯國際實業有限公司

   One Way International Enterprise Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓16層1609室

   1609, 16/F, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hongkong, China

 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 : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；運動衫；騎自行車服裝；防水服；鞋；帽；襪；手套（服裝）；圍巾；腰帶；上衣；緊身衣褲；

大衣；游泳衣；吸汗內衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094880

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : 萬唯國際實業有限公司

   One Way International Enterprise Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓16層1609室

   1609, 16/F, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hongkong, China

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 高爾夫球杆；帶輪或不帶輪的高爾夫球袋；運動用球；高爾夫球手套；鍛煉身體器械；高爾夫球

梯；滑雪板；護脛（體育用品）；高爾夫杆套；護膝（體育用品）；高爾夫球；高爾夫握把；高爾夫

練習器；電子球童；雪鞋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094881

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

 地址 Endereço : 12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, 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 : Dispositivos para sistemas de posicionamento e de localização mundiais (GPS); softwares 

de computador para sistemas de navegação (GPS e/ou Satélite); softwares de computador e 

pacotes de software de computador permitindo nomeadamente o cálculo online de itinerá-

rios rodoviários, a planificação de itinerários para serem seguidos por veículos de qualquer 

tipo ou a pé; softwares de computador e pacotes de software de computador permitindo 

nomeadamente a gestão e o fornecimento de informações em matéria de transporte e trá-

fego; softwares de computador e pacotes de software de computador permitindo nomeada-

mente o fornecimento de informações turísticas, de viagens e gastronómicas; softwares de 

computador para sistemas de ajuda online na preparação e na planificação de viagens, de 

itinerários de viagens e de visitas turísticas; softwares de computador para o desenvolvi-

mento de aplicações; bases de dados informáticas em matéria de itinerários rodoviários, de 

transporte e tráfego, de viagens, de turismo e de gastronomia; programas informáticos para 
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o acesso, a navegação e a pesquisa de bases de dados online; softwares de computador para 

concepção, criação, publicação e alojamento de sítios Web (Web sites); centros servidores 

de bases de dados em matéria de informações sobre tráfego, transportes, viagens, turismo 

e gastronomia; publicações multimédia sob a forma electrónica disponíveis online a partir 

de bases de dados em matéria de itinerários rodoviários, transporte e tráfego, viagens, tu-

rismo e gastronomia; livros, magazines, periódicos, boletins informativos, jornais, revistas 

e outras publicações electrónicas descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/23 14/4107349 法國 França

[210] 編號 N.º : N/094882

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

 地址 Endereço : 12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, 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 : Gestão, actualização e manutenção de bases de dados; compilação de informações em ba-

ses de dados.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/23 14/4107349 法國 França

[210] 編號 N.º : N/094883

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

 地址 Endereço : 12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38
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[511] 服務 Serviços : Fornecimento de acesso e de aluguer de acesso a bases de dados e de informações em ma-

téria de itinerários rodoviários, transporte e tráfego, viagens, turismo e de gastronomia por 

transmissão electrónica; fornecimento (transmissão) de dados informáticos em matéria de 

itinerários rodoviários, transporte e tráfego, viagens, turismo e de gastronomia.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/23 14/4107349 法國 França

[210] 編號 N.º : N/094884

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

 地址 Endereço : 12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Informações em matéria de itinerários rodoviários, de transporte e tráfego e de viagens 

disponíveis online a partir de bases de dados.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/23 14/4107349 法國 França

[210] 編號 N.º : N/094885

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

 地址 Endereço : 12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de edição (incluindo serviços de edição electrónica); edição de livros, magazines, 

guias, revistas e de mapas geográficos.
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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

2014/07/23 14/4107349 法國 França

[210] 編號 N.º : N/094886

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

 地址 Endereço : 12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Desenvolvimento, concepção e edição de softwares de computador; desenvolvimento e ma-

nutenção de bases de dados informáticas; criação, desenvolvimento e manutenção de Web 

sites; fornecimento de motores de busca permitindo a obtenção de informações através de 

uma rede de comunicações; serviços de fornecedores de serviços de aplicações propondo 

softwares de computador.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/23 14/4107349 法國 França

[210] 編號 N.º : N/094887

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : Hyatt International Corporation

 地址 Endereço : 71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, Illinois 60606, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Hotéis; estâncias turísticas; motéis; alojamento temporário; serviços de agências de viagens 

para a reserva de alojamentos em hotéis; serviços de hotelaria com programas de incentivos 

que fornecem serviços especiais, comodidades e prémios para membros assíduos; serviços 

de hotelaria especializados providenciados como parte de um programa para clientes as-

síduos; serviços de restaurante, bar, e salões de cocktail; serviços de «snack bar»; catering 



N.º 9 — 4-3-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 3593

para o fornecimento de alimentos e bebidas; fornecimento de recintos para banquetes e 

funções sociais para ocasiões especiais; aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa e vidra-

ria para conferências, exposições, reuniões e funções sociais e banquetes; fornecimento de 

recintos para conferências, exposições e reuniões; aluguer de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094889

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : Nanoha Co. Ltd.

 地址 Endereço : 1-2-28, Mikado-cho, Minokamo-shi, Gifu 505-0024 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 : Agentes de revestimento para protecção da pintura de automóveis; agentes de revestimento 

para protecção da pintura de navios; agentes de revestimento para edifícios e construções; 

agentes de revestimento para vidros de janelas de automóveis, navios, edifícios e constru-

ções; agentes de revestimento para produtos de borracha sintética e resinas; agentes de re-

vestimento para vidros; agentes de revestimento para protecção anticorrosiva do metal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094893

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[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 : Armações de malas de mão; armações de porta-moedas; ferraduras; recipientes de embala-

gem industriais em couro; vestuário para animais de estimação; sacos; bolsas; estojos para 

artigos de toilette vendidos vazios; chapéus-de-chuva e suas peças; couro e peles, em bruto 

ou semitrabalhadas.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/19 2014-097826 日本 Japão
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[210] 編號 N.º : N/094894

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[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 : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; ligas; suspensórios para peúgas; suspensórios (suspenders), suspensórios (braces); 

faixas para a cintura; cintos para vestuário; calçado, excepto calçado especial para despor-

to; fatos de máscaras; vestuário para desporto; calçado especial para desporto.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/19 2014-097826 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/094895

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : 盈工業有限公司

   ZILIANI INDUSTRIALE LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍大角咀槐樹街15-19號遂意工廠大廈1樓

   1/F Shui Yee FTY Bldg 15Ash St Kok Tsui Kl Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 辦公傢俱，傢俱，碗櫃，餐具櫃，椅子（座椅），沙發，寫字枱（傢俱），文件櫃，有抽屜的櫥，桌

子，盥洗台（傢俱），書桌，書架，屏風（傢俱），木製傢俱隔板，學校用傢具，化妝台，貯存架，

帶鎖小櫃，細木工傢俱，陳列櫃（傢俱）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094907

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : Richemont International SA

 地址 Endereço : Route des Biches l0, 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
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[511] 產品 Produtos : Botões de punho, molas para gravata, anéis (artigos de joalharia), pulseiras (artigos de 

joalharia), brincos (artigos de joalharia), colares (artigos de joalharia), alfinetes de peito 

(artigos de joalharia), argolas para chaves em metais preciosos; relojoaria e instrumentos 

cronométricos; relógios, cronómetros, relógios de parede e de mesa, estojos para relógios, 

ponteiros de relógios (relógios de parede e relojoaria); mecanismos para relógios de parede 

e mesa e relógios; despertador; pulseiras para relógios, braceletes para relógios, caixas em 

metais preciosos .

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094908

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : 億濠（澳門）國際投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街174號廣發商業中心10樓D室。 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣粉；護髮素；清潔製劑；上光劑；香精油；化妝品；防曬劑；增白霜；漱口水；空氣芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094909

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : 新澳實業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門河邊新街69號永祥閣地下A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

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

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/094910

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : 新澳實業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門河邊新街69號永祥閣地下A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 鞋及帽。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/094911

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : 澳興珠寶投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門河邊新街69號永祥閣地下A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾及鐘錶。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金黃色。 

[210] 編號 N.º : N/094912

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : Eli Lilly and Company

 地址 Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, 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 : Preparados farmacêuticos, nomeadamente preparados farmacêuticos para o tratamento de 

diabetes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094913

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : Eli Lilly and Company

 地址 Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, nomeadamente preparados farmacêuticos para o tratamento de 

diabetes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094914

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : Eli Lilly and Company

 地址 Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, 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 : Preparados farmacêuticos, nomeadamente preparados farmacêuticos para o tratamento de 

diabetes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094915

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/16

[730] 申請人 Requerente : Eli Lilly and Company

 地址 Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, 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 : Preparados farmacêuticos, nomeadamente preparados farmacêuticos para o tratamento de 

diabetes.

[540] 商標 Marca : 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/081116 2015/02/09 2015/02/09 林永安 03

N/082353 2015/02/09 2015/02/09 Techtronic Floor Care Technology Limited 07

N/082354 2015/02/09 2015/02/09 Techtronic Floor Care Technology Limited 09

N/082355 2015/02/09 2015/02/09 Techtronic Floor Care Technology Limited 11

N/082519 2015/02/09 2015/02/09 余麗芬

Yu, Lifen

03

N/083561 2015/02/09 2015/02/09 泰克斯達有限公司

TEXTILE INC.

29

N/083562 2015/02/09 2015/02/09 泰克斯達有限公司

TEXTILE INC.

43

N/084564 2015/02/09 2015/02/09 GRUPPO MANGANO SRL 35

N/085976 2015/02/09 2015/02/09 citizenM IP Holding B.V. 43

N/085977 2015/02/09 2015/02/09 citizenM IP Holding B.V. 43

N/086703 2015/02/09 2015/02/09 SKYCITY Entertainment Group Limited 43

N/086704 2015/02/09 2015/02/09 SKYCITY Entertainment Group Limited 43

N/086840 2015/02/09 2015/02/09 BANQUE PICTET & CIE S.A. 36

N/086841 2015/02/09 2015/02/09 BANQUE PICTET & CIE S.A. 36

N/086922 2015/02/09 2015/02/09 Cantor Fitzgerald Securities 09

N/086923 2015/02/09 2015/02/09 Cantor Fitzgerald Securities 41

N/087127 2015/02/09 2015/02/09 EPS COMPANY (HONG KONG) LIMITED 36

PCCW-HKT DataCom Services Limited

N/087128 2015/02/09 2015/02/09 EPS COMPANY (HONG KONG) LIMITED 38

PCCW-HKT DataCom Services Limited

N/087323 2015/02/09 2015/02/09 周黑鴨食品股份有限公司 03

N/087324 2015/02/09 2015/02/09 周黑鴨食品股份有限公司 25

N/087325 2015/02/09 2015/02/09 周黑鴨食品股份有限公司 28

N/087326 2015/02/09 2015/02/09 周黑鴨食品股份有限公司 30

N/087327 2015/02/09 2015/02/09 周黑鴨食品股份有限公司 32

N/087340 2015/02/09 2015/02/09 Apple Inc. 09

N/087341 2015/02/09 2015/02/09 Apple Inc. 42

N/087475 2015/02/09 2015/02/09 張偉恩 30

N/087476 2015/02/09 2015/02/09 張偉恩 32

N/087477 2015/02/09 2015/02/09 張偉恩 35
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/087478 2015/02/09 2015/02/09 張偉恩 43

N/087592 2015/02/09 2015/02/09 Avidas Pharmaceuticals, LLC 03

N/087593 2015/02/09 2015/02/09 Avidas Pharmaceuticals, LLC 03

N/087650 2015/02/09 2015/02/09 常州愛爾威智能科技有限公司

CHANGZHOU AIRWHEEL TECHNOLOGY CO., LTD.

12

N/087841 2015/02/09 2015/02/09 Radley + Co. Limited 18

N/087842 2015/02/09 2015/02/09 Radley + Co. Limited 25

N/087843 2015/02/09 2015/02/09 Radley + Co. Limited 35

N/087844 2015/02/09 2015/02/09 Radley + Co. Limited 18

N/087845 2015/02/09 2015/02/09 Radley + Co. Limited 25

N/087846 2015/02/09 2015/02/09 Radley + Co. Limited 35

N/088080 2015/02/09 2015/02/09 鄭楊花 18

N/088081 2015/02/09 2015/02/09 鄭楊花 25

N/088132 2015/02/09 2015/02/09 Diamintangibles International, Ltd. 14

N/088162 2015/02/09 2015/02/09 青島利客來集團股份有限公司

Qingdao Likelai Group Co., LTD.

35

N/088181 2015/02/09 2015/02/09 BARBARA RIHL 18

N/088182 2015/02/09 2015/02/09 BARBARA RIHL 25

N/088260 2015/02/09 2015/02/09 中航通用飛機有限責任公司 12

N/088261 2015/02/09 2015/02/09 中航通用飛機有限責任公司 37

N/088262 2015/02/09 2015/02/09 中航通用飛機有限責任公司 39

N/088331 2015/02/09 2015/02/09 Parfums Christian Dior 03

N/088332 2015/02/09 2015/02/09 Parfums Christian Dior 03

N/088343 2015/02/09 2015/02/09 J. Carranca Redondo, Lda. 33

N/088362 2015/02/09 2015/02/09 Exness Holdings CY Limited 36

N/088371 2015/02/09 2015/02/09 GUERLAIN S.A. 03

N/088500 2015/02/09 2015/02/09 Telgo Global S.A. 09

N/088501 2015/02/09 2015/02/09 Telgo Global S.A. 11

N/088534 2015/02/09 2015/02/09 KABUSHIKI KAISHA KIMURATAN (KIMURATAN 

CORPORATION)

25

N/088535 2015/02/09 2015/02/09 KABUSHIKI KAISHA KIMURATAN (KIMURATAN 

CORPORATION)

25

N/088536 2015/02/09 2015/02/09 KABUSHIKI KAISHA KIMURATAN (KIMURATAN 

CORPORATION)

25

N/088537 2015/02/09 2015/02/09 KABUSHIKI KAISHA KIMURATAN (KIMURATAN 

CORPORATION)

25
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/088538 2015/02/09 2015/02/09 KABUSHIKI KAISHA KIMURATAN (KIMURATAN 

CORPORATION)

25

N/088539 2015/02/09 2015/02/09 VAN CLEEF & ARPELS SA 14

N/088625 2015/02/09 2015/02/09 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/088626 2015/02/09 2015/02/09 FORTUNOFF BRANDS, LLC 14

N/088630 2015/02/09 2015/02/09 MITAS a.s. 12

N/088636 2015/02/09 2015/02/09 Hussein Chalayan 25

N/088648 2015/02/09 2015/02/09 優健寶有限公司

Ucan Genomics Limited

03

N/088649 2015/02/09 2015/02/09 優健寶有限公司

Ucan Genomics Limited

05

N/088651 2015/02/09 2015/02/09 優健寶有限公司

Ucan Genomics Limited

44

N/088682 2015/02/09 2015/02/09 COHEN, Eliahu Eliad 14

N/088751 2015/02/09 2015/02/09 WELCOS CO., LTD. 03

N/088752 2015/02/09 2015/02/09 WELCOS CO., LTD. 03

N/088753 2015/02/09 2015/02/09 WELCOS CO., LTD. 03

N/088823 2015/02/09 2015/02/09 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/088824 2015/02/09 2015/02/09 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/088859 2015/02/09 2015/02/09 香港祥興記飲食管理有限公司 30

N/088871 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 29

N/088872 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 29

N/088873 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 29

N/088874 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 29

N/088875 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 30

N/088876 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 30

N/088877 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 30

N/088878 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 30

N/088879 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 31

N/088880 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 31

N/088881 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 31

N/088882 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 31

N/088883 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 32

N/088884 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 32

N/088885 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 32
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/088886 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 32

N/088887 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 33

N/088888 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 33

N/088889 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 33

N/088890 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 33

N/088891 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 35

N/088892 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 35

N/088893 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 35

N/088894 2015/02/09 2015/02/09 BURLINGTON INTERNACIONAL, LIMITADA 35

N/088896 2015/02/09 2015/02/09 廣州賽萊拉幹細胞科技股份有限公司

Guangzhou SALIAI Stemcell Science and Technology Co., Ltd. 

03

N/089032 2015/02/09 2015/02/09 Nicklaus Companies, LLC 18

N/089033 2015/02/09 2015/02/09 Nicklaus Companies, LLC 25

N/089034 2015/02/09 2015/02/09 Nicklaus Companies, LLC 18

N/089035 2015/02/09 2015/02/09 Nicklaus Companies, LLC 25

N/089036 2015/02/09 2015/02/09 Nicklaus Companies, LLC 18

N/089037 2015/02/09 2015/02/09 Nicklaus Companies, LLC 25

N/089038 2015/02/09 2015/02/09 Nicklaus Companies, LLC 18

N/089039 2015/02/09 2015/02/09 Nicklaus Companies, LLC 25

N/089068 2015/02/09 2015/02/09 康達鐘錶有限公司

Comtech Watches Co. Ltd.

14

N/089070 2015/02/09 2015/02/09 桂林恒保健康用品有限公司 30

N/089074 2015/02/09 2015/02/09 SATTVA-SUMOS E PRODUTOS NATURAIS, LIMITADA 32

N/089075 2015/02/09 2015/02/09 SATTVA-SUMOS E PRODUTOS NATURAIS, LIMITADA 32

N/089096 2015/02/09 2015/02/09 Hailo Network Holdings Limited 09

N/089097 2015/02/09 2015/02/09 Hailo Network Holdings Limited 39

N/089102 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

29

N/089103 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

30

N/089104 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

31

N/089105 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

32

N/089106 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

33
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N/089107 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

43

N/089108 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

29

N/089109 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

30

N/089110 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

31

N/089111 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

32

N/089112 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

33

N/089113 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

43

N/089114 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

29

N/089115 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

30

N/089116 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

31

N/089117 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

32

N/089118 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

33

N/089119 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

43

N/089120 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

29

N/089122 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

31

N/089123 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

32

N/089124 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

33

N/089125 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

43

N/089126 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

29

N/089127 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

30
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N/089128 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

31

N/089129 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

32

N/089130 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

33

N/089131 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

43

N/089140 2015/02/09 2015/02/09 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 03

N/089141 2015/02/09 2015/02/09 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 21

N/089143 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

29

N/089145 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

31

N/089146 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

32

N/089147 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

33

N/089148 2015/02/09 2015/02/09 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

43

N/089159 2015/02/09 2015/02/09 Sunray Castle Limited 32

N/089160 2015/02/09 2015/02/09 Sunray Castle Limited 32

N/089161 2015/02/09 2015/02/09 Sunray Castle Limited 32

N/089162 2015/02/09 2015/02/09 Sunray Castle Limited 32

N/089163 2015/02/09 2015/02/09 Novartis AG 05

N/089164 2015/02/09 2015/02/09 Novartis AG 05

N/089167 2015/02/09 2015/02/09 Coop-Gruppe Genossenschaft 05

N/089168 2015/02/09 2015/02/09 Coop-Gruppe Genossenschaft 01

N/089169 2015/02/09 2015/02/09 Coop-Gruppe Genossenschaft 03

N/089185 2015/02/09 2015/02/09 Ascent Solar Technologies, Inc. 09

N/089225 2015/02/09 2015/02/09 Y I C H A N G  J I N B A O  M U S I C A L  I N S T R U M E N T S 

MANUFACTURING CO., LTD

15

N/089227 2015/02/09 2015/02/09 CROSS COMPANY INC. 29

N/089228 2015/02/09 2015/02/09 CROSS COMPANY INC. 30

N/089229 2015/02/09 2015/02/09 CROSS COMPANY INC. 32

N/089230 2015/02/09 2015/02/09 CROSS COMPANY INC. 35

N/089298 2015/02/09 2015/02/09 環球經典名酒坊有限公司

GLOBAL VINTAGE WINES TRADING LIMITED

43
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N/089299 2015/02/09 2015/02/09 Nu Mark LLC 09

N/089300 2015/02/09 2015/02/09 Nu Mark LLC 34

N/089302 2015/02/09 2015/02/09 Bottega Veneta SA 03

N/089338 2015/02/09 2015/02/09 VIEWRAY INCORPORATED 09

N/089339 2015/02/09 2015/02/09 VIEWRAY INCORPORATED 10

N/089340 2015/02/09 2015/02/09 VIEWRAY INCORPORATED 44

N/089381 2015/02/09 2015/02/09 泓利國際集團有限公司 05

N/089382 2015/02/09 2015/02/09 泓利國際集團有限公司 35

N/089388 2015/02/09 2015/02/09 GUERLAIN S.A. 03

N/089391 2015/02/09 2015/02/09 ZV HOLDING 03

N/089392 2015/02/09 2015/02/09 ZV HOLDING 03

N/089516 2015/02/09 2015/02/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 14

N/089517 2015/02/09 2015/02/09 LEAPFROG ENTERPRISES, INC. 09

N/089518 2015/02/09 2015/02/09 LEAPFROG ENTERPRISES, INC. 28

N/089520 2015/02/09 2015/02/09 Salon Films (Hong Kong) Limited 35

N/089521 2015/02/09 2015/02/09 Salon Films (Hong Kong) Limited 36

N/089522 2015/02/09 2015/02/09 Salon Films (Hong Kong) Limited 38

N/089523 2015/02/09 2015/02/09 Salon Films (Hong Kong) Limited 41

N/089604 2015/02/09 2015/02/09 Molton Brown Limited 03

N/089605 2015/02/09 2015/02/09 Molton Brown Limited 04

N/089606 2015/02/09 2015/02/09 Molton Brown Limited 21

N/089607 2015/02/09 2015/02/09 Molton Brown Limited 35

N/089608 2015/02/09 2015/02/09 Molton Brown Limited 44

N/089609 2015/02/09 2015/02/09 Molton Brown Limited 03

N/089610 2015/02/09 2015/02/09 Molton Brown Limited 04

N/089611 2015/02/09 2015/02/09 Molton Brown Limited 21

N/089612 2015/02/09 2015/02/09 Molton Brown Limited 35

N/089613 2015/02/09 2015/02/09 Molton Brown Limited 44

N/089625 2015/02/09 2015/02/09 Bulgari S.p.A. 14

N/089626 2015/02/09 2015/02/09 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

35

N/089627 2015/02/09 2015/02/09 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

37

N/089628 2015/02/09 2015/02/09 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

38
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N/089629 2015/02/09 2015/02/09 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

42

N/089630 2015/02/09 2015/02/09 FU TONG FOOD ENTERPRISE CO., LTD. 29

N/089631 2015/02/09 2015/02/09 FU TONG FOOD ENTERPRISE CO., LTD. 30

N/089632 2015/02/09 2015/02/09 FU TONG FOOD ENTERPRISE CO., LTD. 29

N/089633 2015/02/09 2015/02/09 FU TONG FOOD ENTERPRISE CO., LTD. 30

N/089634 2015/02/09 2015/02/09 FU TONG FOOD ENTERPRISE CO., LTD. 29

N/089635 2015/02/09 2015/02/09 FU TONG FOOD ENTERPRISE CO., LTD. 30

N/089636 2015/02/09 2015/02/09 TEN REN TEA CO., LTD. 35

N/089637 2015/02/09 2015/02/09 TEN REN TEA CO., LTD. 43

N/089638 2015/02/09 2015/02/09 TEN REN TEA CO., LTD. 35

N/089639 2015/02/09 2015/02/09 TEN REN TEA CO., LTD. 43

N/089640 2015/02/09 2015/02/09 TEN REN TEA CO., LTD. 43

N/089641 2015/02/09 2015/02/09 Nintendo Co., Ltd. 09

N/089642 2015/02/09 2015/02/09 Nintendo Co., Ltd. 28

N/089643 2015/02/09 2015/02/09 Crestron Electronics, Inc. 09

N/089644 2015/02/09 2015/02/09 OPTICAL 88 LIMITED 09

N/089647 2015/02/09 2015/02/09 深圳市科璽化工有限公司 01

N/089648 2015/02/09 2015/02/09 江門市新駿成金屬製品有限公司 21

N/089649 2015/02/09 2015/02/09 深圳市楊梅紅文化發展有限公司 41

N/089650 2015/02/09 2015/02/09 深圳聯合金融控股有限公司 36

N/089651 2015/02/09 2015/02/09 深圳聯合金融控股有限公司 36

N/089652 2015/02/09 2015/02/09 深圳市邦士富科技有限公司 01

N/089653 2015/02/09 2015/02/09 邱梓桑 14

N/089654 2015/02/09 2015/02/09 邱梓桑 35

N/089655 2015/02/09 2015/02/09 邱梓桑 14

N/089656 2015/02/09 2015/02/09 邱梓桑 35

N/089657 2015/02/09 2015/02/09 邱梓桑 14

N/089658 2015/02/09 2015/02/09 邱梓桑 35

N/089660 2015/02/09 2015/02/09 山東東阿阿膠股份有限公司 29

N/089665 2015/02/09 2015/02/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/089666 2015/02/09 2015/02/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

28
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N/089667 2015/02/09 2015/02/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/089668 2015/02/09 2015/02/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

42

N/089669 2015/02/09 2015/02/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/089670 2015/02/09 2015/02/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

28

N/089671 2015/02/09 2015/02/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/089672 2015/02/09 2015/02/09 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

42

N/089673 2015/02/09 2015/02/09 黃嘉敏

WONG, KA MAN

30

N/089674 2015/02/09 2015/02/09 黃嘉敏

WONG, KA MAN

41

N/089675 2015/02/09 2015/02/09 傅啓萍 31

N/089676 2015/02/09 2015/02/09 天津橙寶鮮橙汁有限公司 32

N/089679 2015/02/09 2015/02/09 York Wallcoverings, Inc. 27

N/089680 2015/02/09 2015/02/09 York Wallcoverings, Inc. 27

N/089681 2015/02/09 2015/02/09 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY 

(BEIJING) CORPORATION 

09

N/089682 2015/02/09 2015/02/09 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY 

(BEIJING) CORPORATION 

12

N/089683 2015/02/09 2015/02/09 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY 

(BEIJING) CORPORATION 

42

N/089685 2015/02/09 2015/02/09 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY 

(BEIJING) CORPORATION 

12

N/089686 2015/02/09 2015/02/09 樂視網信息技術（北京）股份有限公司

LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY 

(BEIJING) CORPORATION 

42
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N/089688 2015/02/09 2015/02/09 青海春天藥用資源科技利用有限公司

Qinghai Spring Medicinal Resources Sci-tech Utilization Co., 

Ltd.  

05

N/089689 2015/02/09 2015/02/09 青海春天藥用資源科技利用有限公司

Qinghai Spring Medicinal Resources Sci-tech Utilization Co., 

Ltd.  

30

N/089690 2015/02/09 2015/02/09 BALLY TECHNOLOGIES ANZ PTY LTD 28

N/089691 2015/02/09 2015/02/09 Mary Kay Inc. 05

N/089692 2015/02/09 2015/02/09 Mary Kay Inc. 30

N/089693 2015/02/09 2015/02/09 Takeda Pharmaceutical Company Limited 05

N/089694 2015/02/09 2015/02/09 Yes To, Inc. 03

N/089695 2015/02/09 2015/02/09 一白藝術有限公司 35

N/089696 2015/02/09 2015/02/09 一白藝術有限公司 41

N/089697 2015/02/09 2015/02/09 胡亮君

WU, LEONG KUAN

14

N/089698 2015/02/09 2015/02/09 胡亮君

WU, LEONG KUAN

18

N/089699 2015/02/09 2015/02/09 胡亮君

WU, LEONG KUAN

25

N/089705 2015/02/09 2015/02/09 石家華

SHEK, KA WA

43

N/089706 2015/02/09 2015/02/09 PELICAN WINERY (M) SDN BHD 33

N/089707 2015/02/09 2015/02/09 Bally Gaming, Inc. 28

N/089708 2015/02/09 2015/02/09 Bally Gaming, Inc. 28

N/089709 2015/02/09 2015/02/09 Bally Gaming, Inc. 28

N/089710 2015/02/09 2015/02/09 Pacific Coffee (Holdings) Limited 30

N/089711 2015/02/09 2015/02/09 Pacific Coffee (Holdings) Limited 32

N/089712 2015/02/09 2015/02/09 Pacific Coffee (Holdings) Limited 43

N/089713 2015/02/09 2015/02/09 集美發展集團有限公司

JIMEI DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

35

N/089714 2015/02/09 2015/02/09 集美發展集團有限公司

JIMEI DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

39

N/089715 2015/02/09 2015/02/09 集美發展集團有限公司

JIMEI DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

41

N/089716 2015/02/09 2015/02/09 集美發展集團有限公司

JIMEI DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

43

N/089717 2015/02/09 2015/02/09 集美發展集團有限公司

JIMEI DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

35
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N/089718 2015/02/09 2015/02/09 集美發展集團有限公司

JIMEI DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

39

N/089719 2015/02/09 2015/02/09 集美發展集團有限公司

JIMEI DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

41

N/089720 2015/02/09 2015/02/09 集美發展集團有限公司

JIMEI DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

43

N/089729 2015/02/09 2015/02/09 SURLUSTER HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as SurLuster Holdings Co., Ltd.)

03

N/089730 2015/02/09 2015/02/09 SURLUSTER HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as SurLuster Holdings Co., Ltd.)

14

N/089731 2015/02/09 2015/02/09 SURLUSTER HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as SurLuster Holdings Co., Ltd.)

16

N/089732 2015/02/09 2015/02/09 SURLUSTER HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as SurLuster Holdings Co., Ltd.)

18

N/089733 2015/02/09 2015/02/09 SURLUSTER HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as SurLuster Holdings Co., Ltd.)

21

N/089734 2015/02/09 2015/02/09 SURLUSTER HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as SurLuster Holdings Co., Ltd.)

25

N/089735 2015/02/09 2015/02/09 SURLUSTER HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as SurLuster Holdings Co., Ltd.)

35

N/089736 2015/02/09 2015/02/09 SURLUSTER HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as SurLuster Holdings Co., Ltd.)

37

N/089737 2015/02/09 2015/02/09 SURLUSTER HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as SurLuster Holdings Co., Ltd.)

41

N/089738 2015/02/09 2015/02/09 BACARDI & COMPANY LIMITED 33

N/089739 2015/02/09 2015/02/09 SK Networks Co., Ltd. 18

N/089740 2015/02/09 2015/02/09 SK Networks Co., Ltd. 25

N/089741 2015/02/09 2015/02/09 SK Networks Co., Ltd. 26

N/089742 2015/02/09 2015/02/09 SK Networks Co., Ltd. 18

N/089743 2015/02/09 2015/02/09 SK Networks Co., Ltd. 25

N/089744 2015/02/09 2015/02/09 SK Networks Co., Ltd. 26

N/089745 2015/02/09 2015/02/09 SK Networks Co., Ltd. 18

N/089746 2015/02/09 2015/02/09 SK Networks Co., Ltd. 25

N/089752 2015/02/09 2015/02/09 李明新

Lee Ming San

25

N/089753 2015/02/09 2015/02/09 李明新

Lee Ming San

25

N/089754 2015/02/09 2015/02/09 BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT 03
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N/089755 2015/02/09 2015/02/09 HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS S.A.R.L. 18

N/089756 2015/02/09 2015/02/09 HENRY COTTON’S GREATER CHINA BRANDS S.A.R.L. 35

N/089757 2015/02/09 2015/02/09 SS Seiyaku Kabushiki Kaisha(SSP Co., Ltd.) 05

N/089758 2015/02/09 2015/02/09 SS Seiyaku Kabushiki Kaisha(SSP Co., Ltd.) 05

N/089759 2015/02/09 2015/02/09 SS Seiyaku Kabushiki Kaisha (SSP Co., Ltd.) 05

N/089760 2015/02/09 2015/02/09 GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l. 03

N/089761 2015/02/09 2015/02/09 GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l. 09

N/089762 2015/02/09 2015/02/09 GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l. 14

N/089763 2015/02/09 2015/02/09 GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l. 18

N/089764 2015/02/09 2015/02/09 GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l. 25

N/089765 2015/02/09 2015/02/09 GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l. 35

N/089766 2015/02/09 2015/02/09 GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l. 03

N/089767 2015/02/09 2015/02/09 GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l. 09

N/089768 2015/02/09 2015/02/09 GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l. 14

N/089769 2015/02/09 2015/02/09 GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l. 18

N/089770 2015/02/09 2015/02/09 GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l. 25

N/089771 2015/02/09 2015/02/09 GOUSSON-CONSULTADORIA E MARKETING S.r.l. 35

N/089786 2015/02/09 2015/02/09 養家網有限公司 35

N/089787 2015/02/09 2015/02/09 CEM國際有限公司 35

N/089788 2015/02/09 2015/02/09 CEM國際有限公司 38

N/089792 2015/02/09 2015/02/09 陳子強 34

N/089793 2015/02/09 2015/02/09 廈門美圖網科技有限公司 09

N/089794 2015/02/09 2015/02/09 廈門美圖網科技有限公司 38

N/089795 2015/02/09 2015/02/09 廈門美圖網科技有限公司 42

N/089796 2015/02/09 2015/02/09 Mary Kay Inc. 05

N/089797 2015/02/09 2015/02/09 Mary Kay Inc. 30

N/089798 2015/02/09 2015/02/09 Mary Kay Inc. 05

N/089799 2015/02/09 2015/02/09 Mary Kay Inc. 30

N/089800 2015/02/09 2015/02/09 安碩文教用品（上海）股份有限公司 16

N/089801 2015/02/09 2015/02/09 安碩文教用品（上海）股份有限公司 16

N/089802 2015/02/09 2015/02/09 安碩文教用品（上海）股份有限公司 16

N/089803 2015/02/09 2015/02/09 安碩文教用品（上海）股份有限公司 16

N/089807 2015/02/09 2015/02/09 泰式傳統水療有限公司

THAI HERITAGE SPA CO., LTD. / COMPANHIA DE 

TRADICIONAL DE SPA TAILANDÊS LIMITADA

35
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N/089808 2015/02/09 2015/02/09 泰式傳統水療有限公司

THAI HERITAGE SPA CO., LTD. / COMPANHIA DE 

TRADICIONAL DE SPA TAILANDÊS LIMITADA

44

N/089809 2015/02/09 2015/02/09 浙江雅瑩服裝有限公司 18

N/089810 2015/02/09 2015/02/09 浙江雅瑩服裝有限公司 25

N/089815 2015/02/09 2015/02/09 重慶綠島源建材有限公司 19

N/089816 2015/02/09 2015/02/09 操子雄 44

N/089817 2015/02/09 2015/02/09 金春善

JIN CHUNSHAN

44

N/089820 2015/02/09 2015/02/09 佳福股份有限公司

CHEER FOODS ENTERPRISES CO., LTD.

29

N/089826 2015/02/09 2015/02/09 Limited Stores, LLC 25

N/089832 2015/02/09 2015/02/09 Takeda Pharmaceutical Company Limited 05

N/089833 2015/02/09 2015/02/09 Takeda Pharmaceutical Company Limited 32

N/089834 2015/02/09 2015/02/09 Takeda Pharmaceutical Company Limited 05

N/089835 2015/02/09 2015/02/09 Takeda Pharmaceutical Company Limited 32

N/089836 2015/02/09 2015/02/09 Takeda Pharmaceutical Company Limited 05

N/089837 2015/02/09 2015/02/09 Takeda Pharmaceutical Company Limited 32

N/089838 2015/02/09 2015/02/09 Takeda Pharmaceutical Company Limited 05

N/089839 2015/02/09 2015/02/09 Takeda Pharmaceutical Company Limited 32

N/089840 2015/02/09 2015/02/09 Takeda Pharmaceutical Company Limited 05

N/089841 2015/02/09 2015/02/09 Takeda Pharmaceutical Company Limited 32

N/089842 2015/02/09 2015/02/09 Takeda Pharmaceutical Company Limited 05

N/089843 2015/02/09 2015/02/09 Takeda Pharmaceutical Company Limited 32

N/089869 2015/02/09 2015/02/09 揚子江藥業集團有限公司 05

N/089870 2015/02/09 2015/02/09 上海皇城根酒店管理有限公司 43

N/089871 2015/02/09 2015/02/09 678文化創意園有限公司 35

N/089872 2015/02/09 2015/02/09 678文化創意園有限公司 35

N/089873 2015/02/09 2015/02/09 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/089879 2015/02/09 2015/02/09 徐澤漢

Choi Chak Hon

30

N/089880 2015/02/09 2015/02/09 徐澤漢

Choi Chak Hon

43

N/089881 2015/02/09 2015/02/09 Takeda Pharmaceutical Company Limited 05

N/089882 2015/02/09 2015/02/09 Takeda Pharmaceutical Company Limited 05

N/089883 2015/02/09 2015/02/09 廣東蒙娜麗莎新型材料集團有限公司 19
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N/089884 2015/02/09 2015/02/09 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 05

N/089885 2015/02/09 2015/02/09 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/089886 2015/02/09 2015/02/09 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/089887 2015/02/09 2015/02/09 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/089888 2015/02/09 2015/02/09 Corporate Secretaries International Association 35

N/089889 2015/02/09 2015/02/09 Corporate Secretaries International Association 36

N/089890 2015/02/09 2015/02/09 Corporate Secretaries International Association 41

N/089894 2015/02/09 2015/02/09 Cosmetic Care Asia Limited 03

N/089895 2015/02/09 2015/02/09 Cosmetic Care Asia Limited 44

N/089896 2015/02/09 2015/02/09 Cosmetic Care Asia Limited 03

N/089897 2015/02/09 2015/02/09 Cosmetic Care Asia Limited 44

N/089913 2015/02/09 2015/02/09 富榮藥業有限公司 03

N/089914 2015/02/09 2015/02/09 富榮藥業有限公司 03

N/089916 2015/02/09 2015/02/09 弘陽集團有限公司

HONG YANG GROUP COMPANY LIMITED

36

N/089917 2015/02/09 2015/02/09 弘陽集團有限公司

HONG YANG GROUP COMPANY LIMITED

36

N/089918 2015/02/09 2015/02/09 盧雪銀

Lou Sut Ngan

30

N/089919 2015/02/09 2015/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/089920 2015/02/09 2015/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/089921 2015/02/09 2015/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/089922 2015/02/09 2015/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/089923 2015/02/09 2015/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/089924 2015/02/09 2015/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/089925 2015/02/09 2015/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/089926 2015/02/09 2015/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/089927 2015/02/09 2015/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/089928 2015/02/09 2015/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/089929 2015/02/09 2015/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/089930 2015/02/09 2015/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/089931 2015/02/09 2015/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/089932 2015/02/09 2015/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35
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N/089933 2015/02/09 2015/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/089934 2015/02/09 2015/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/089935 2015/02/09 2015/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/089936 2015/02/09 2015/02/09 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/089937 2015/02/09 2015/02/09 龍鳳呈祥餐飲管理有限公司 43

N/089978 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 09

N/089979 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 16

N/089980 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 35

N/089981 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 36

N/089982 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 38

N/089983 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 39

N/089984 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 41

N/089985 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 42

N/089986 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 09

N/089987 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 16

N/089988 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 35

N/089989 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 36

N/089990 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 38

N/089991 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 39

N/089992 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 41

N/089993 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 42

N/089994 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 09

N/089995 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 16

N/089996 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 35

N/089997 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 36

N/089998 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 38

N/089999 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 39

N/090000 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 41

N/090001 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 42

N/090002 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 09

N/090003 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 16

N/090004 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 35

N/090005 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 36

N/090006 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 38

N/090007 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 39
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N/090008 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 41

N/090009 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 42

N/090010 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 09

N/090011 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 16

N/090012 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 35

N/090013 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 36

N/090014 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 38

N/090015 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 39

N/090016 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 41

N/090017 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 42

N/090018 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 09

N/090019 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 16

N/090020 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 35

N/090021 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 36

N/090022 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 38

N/090023 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 39

N/090024 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 41

N/090025 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 42

N/090026 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 09

N/090027 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 16

N/090028 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 35

N/090029 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 38

N/090030 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 41

N/090031 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 42

N/090032 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 09

N/090033 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 16

N/090034 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 35

N/090035 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 38

N/090036 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 41

N/090037 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 42

N/090038 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 09

N/090039 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 16

N/090040 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 35

N/090041 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 38

N/090042 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 41
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N/090043 2015/02/09 2015/02/09 Alibaba Group Holding Limited 42

N/090051 2015/02/09 2015/02/09 TASAKI & Co., Ltd. 14

N/090052 2015/02/09 2015/02/09 TASAKI & Co., Ltd. 16

N/090053 2015/02/09 2015/02/09 TASAKI & Co., Ltd. 18

N/090054 2015/02/09 2015/02/09 TASAKI & Co., Ltd. 21

N/090055 2015/02/09 2015/02/09 TASAKI & Co., Ltd. 35

N/090061 2015/02/09 2015/02/09 Bookachino Limited 43

N/090062 2015/02/09 2015/02/09 COMPANHIA DE CONSTRUÇÃO E FOMENTO PREDIAL 

POU IEK, S.A.

43

N/090063 2015/02/09 2015/02/09 HARMONT & BLAINE S.P.A. 25

N/090082 2015/02/09 2015/02/09 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 34

N/090083 2015/02/09 2015/02/09 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 34

N/090084 2015/02/09 2015/02/09 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 34

N/090085 2015/02/09 2015/02/09 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 34

N/090086 2015/02/09 2015/02/09 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 34

N/090087 2015/02/09 2015/02/09 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 34

N/090088 2015/02/09 2015/02/09 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 34

N/090089 2015/02/09 2015/02/09 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 34

N/090090 2015/02/09 2015/02/09 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 34

N/090091 2015/02/09 2015/02/09 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 34

N/090092 2015/02/09 2015/02/09 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 34

N/090093 2015/02/09 2015/02/09 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 34

N/090095 2015/02/09 2015/02/09 Apple Inc. 09

N/090096 2015/02/09 2015/02/09 KIM Kyung Hwa 05

N/090108 2015/02/09 2015/02/09 方泉

Fang Quan

43

N/090109 2015/02/09 2015/02/09 梁華標 16

N/090110 2015/02/09 2015/02/09 ELS Educational Services, Inc. 41

N/090111 2015/02/09 2015/02/09 NAKAMURA TOKICHI HONTEN CO., LTD. 21

N/090112 2015/02/09 2015/02/09 NAKAMURA TOKICHI HONTEN CO., LTD. 30

N/090113 2015/02/09 2015/02/09 NAKAMURA TOKICHI HONTEN CO., LTD. 43

N/090114 2015/02/09 2015/02/09 NAKAMURA TOKICHI HONTEN CO., LTD. 21

N/090115 2015/02/09 2015/02/09 NAKAMURA TOKICHI HONTEN CO., LTD. 30

N/090116 2015/02/09 2015/02/09 NAKAMURA TOKICHI HONTEN CO., LTD. 43

N/090117 2015/02/09 2015/02/09 Apple Inc. 09
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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/080456 2015/02/05 陳永坤

CHAN WENG KUAN

14 第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/082033 2015/02/09 Watson  Enterprises Limited 35 第214條第1款b）項及第2款b）項，結合第215條第1

款，以及第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項。

Alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado 

com o n.º 1 do art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 

214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/082034 2015/02/09 Watson  Enterprises Limited 35 第214條第1款b）項及第2款b）項，結合第215條第1

款，以及第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項。

Alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado 

com o n.º 1 do art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 

214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/082197 2015/02/10 紹興市府山酒業有限公司 33 第214條第2款b）項，結合第215條第1款和第214條第

2款e）項，以及第214條第1款a）項，結合第9條第1款

c）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º e a alínea e) do n.º 2 do art.º 214.º e a alí-

nea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/082198 2015/02/11 紹興市府山酒業有限公司 33 第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/082199 2015/02/12 紹興市府山酒業有限公司 33 第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項及第214條

第2款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea e) do n.º 2 do art.º 214.º

N/082471 2015/02/09 澳門金澳煙草有限公司 34 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/083876 2015/02/13 陳錫朝

Chan Sek Chio

05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款a）項及第20 1

條，以及第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º, o art.º 201.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/084566 2015/02/03 上海匯捷文化傳播有限公司 35 第9條第1款a）項，適用於第214條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi à alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º

N/086886 2015/02/09 澳門金澳煙草有限公司 34 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

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/087560 2015/02/02 Citizen Holdings Kabushiki 

Kaisha also trading as 

Citizen Holdings Co., Ltd.

14 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項。

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/087781 2015/02/02 巨燊科技有限公司

Companhia de Tecnologias 

Smartled Lda.

11 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/088017 2015/02/02 湯立德 30 第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項及第214條

第2款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/089249 2015/02/02 IGT 28 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/089250 2015/02/02 IGT 28 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/000383

(329-M)

P/000384

(330-M)

P/007542

(7312-M)

P/010481

(10369-M)

P/010483

(10371-M)

P/013356

(13258-M)

N/005641

N/005642 N/005643 N/006151 N/006154 N/006158 N/006525 N/006663

N/006664 N/006665 N/006667 N/006668 N/006669 N/006670 N/006671

N/006672 N/006673 N/006674 N/006675 N/006714 N/006716 N/006792

N/006860 N/006938 N/006939 N/006940 N/006941 N/006942 N/006943

N/007253 N/007254 N/007358 N/007359 N/007360 N/007361 N/007362

N/007363 N/007532 N/007533 N/007534 N/007535 N/007536 N/007537

N/007542 N/007543 N/007544 N/007549 N/021688 N/021689 N/021690

N/021816 N/021817 N/021818 N/025344 N/025345 N/025346 N/025550

N/025552 N/025553 N/025554 N/026879 N/027418 N/027419 N/027420



N.º 9 — 4-3-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 3617

編號

N.º

N/027421 N/027422 N/027423 N/027424 N/027425 N/027915 N/028964

N/029107 N/029108 N/029109 N/029110 N/029130 N/029131 N/029132

N/029133 N/029134 N/029135 N/029136 N/029137 N/029138 N/029139

N/029140 N/029141 N/029142 N/029156 N/029157 N/029158 N/029159

N/029419 N/029420 N/029458 N/029459 N/029460 N/029461 N/029462

N/029463 N/029549 N/029703 N/030074 N/030159 N/030160 N/030161

N/030298 N/030299 N/030300 N/030338 N/030372 N/030391 N/030392

N/030393 N/030408 N/030409 N/030410 N/030411 N/030487 N/030488

N/030489 N/030490 N/030491 N/030492 N/030516 N/030517 N/030544

N/030636 N/030644 N/030645 N/030646 N/030647 N/030648 N/030657

N/030658 N/030678 N/030679 N/030747 N/030748 N/030749 N/030750

N/030751 N/030752 N/030848 N/030866 N/030867 N/030868 N/030869

N/030889 N/030890 N/030891 N/030892 N/030893 N/030894 N/030895

N/030896 N/030952 N/031016 N/031017 N/031203 N/031204 N/031205

N/031206 N/031207 N/031208 N/031215 N/031216 N/031217 N/031218

N/031219 N/031220 N/031221 N/031222 N/031223 N/031224 N/031225

N/031226 N/031227 N/031228 N/031229 N/031230 N/031231 N/031232

N/031318 N/031319 N/031320 N/031500 N/031501 N/031502 N/031503

N/031504 N/031505 N/031506 N/031510 N/031511 N/031512 N/031513

N/031527 N/031528 N/031543 N/031574 N/031756 N/031757 N/031758

N/031759 N/031760 N/031761 N/031762 N/031802 N/031990 N/032163

N/032225 N/032226 N/032227 N/032271 N/032272 N/032296 N/032297

N/032298 N/032299 N/032300 N/032301 N/032302 N/032303 N/032304

N/032305 N/032306 N/032307 N/032308 N/032309 N/032310 N/032311

N/032312 N/032313 N/032314 N/032315 N/032316 N/032317 N/032318

N/032319 N/032320 N/032321 N/032322 N/032323 N/032324 N/032325

N/032326 N/032327 N/032328 N/032329 N/032330 N/032331 N/032332

N/032333 N/032334 N/032335 N/032336 N/032337 N/032338 N/032339

N/032340 N/032341 N/032638 N/032639 N/032710 N/032711 N/032712

N/033071 N/033072 N/033073 N/033074 N/033162 N/033163 N/033164

N/033297 N/033340 N/033374 N/033375 N/033398 N/033652 N/033653

N/033654 N/034097 N/034117 N/034118 N/034119 N/034184 N/034185

N/034200
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附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

P/007542

(7312-M)

2015/02/04 更改地址

Modificação 

de sede

MITSUBISHI RAYON 

KABUSHIKI KAISHA que 

comercialmente também usa 

MITSUBISHI RAYON CO., 

LTD.

1-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan

P/009071

(8808-M)

2015/01/30 更改認別資料

Modificação 

de identidade

RICEGROWERS’ CO-

-OPERATIVE LIMITED

Ricegrowers Limited

N/005641

N/005642

N/005643

2015/02/11 更改地址

Modificação 

de sede

詹忠邦

CHIM CHONG PONG

澳門氹仔海洋花園第二街牡丹苑22樓

F座

N/016675

N/016677

2015/02/11 更改地址

Modificação 

de sede

美億珠寶有限公司

BEST BILLION 

JEWELLERY CO., 

LIMITED

香港九龍尖沙咀麽地道28號中福商業

大廈1101M

Flat/Rm 1101M, CFC Tower, No. 

28 Mody Road, Tsim Sha Tsui, KL., 

Hong Kong

N/021704

N/021705

N/021706

N/021707

N/021708

N/021709

2015/02/12 更改地址

Modificação 

de sede

青島海信電子產業控股股份有

限公司

HISENSE ELECTRONICS 

INDUSTRY HOLDING 

CO., LTD.

中華人民共和國青島市經濟技術開發

區前灣港路218號

No. 218, Qianwangang Road, Economic 

& Technological Development Zone, 

Qingdao, P. R. China

2015/02/12 轉讓

Transmissão

青島海信電子產業控股股份有

限公司

HISENSE ELECTRONICS 

INDUSTRY HOLDING 

CO., LTD.

海信集團有限公司

Hisense Co., Ltd., com sede em No.17, 

Donghaixi Road, Qingdao, P.R. China

N/022572

N/022573

2015/02/11 更改認別資料

Modificação 

de identidade

Shuffle Master, Inc. SHFL entertainment, Inc.

2015/02/11 更改地址

Modificação 

de sede

SHFL entertainment, Inc. 6650 El Camino Road, Las Vegas, 

Nevada 89118, USA

2015/02/11 轉讓

Transmissão

SHFL entertainment, Inc. B a l l y  G a m i n g, I n c. d b a B a l l y 

Technologies, com sede em 6650 El 

Camino Road, Las Vegas, Nevada 

89118, USA

N/024353

N/024354

2015/02/11 更改地址

Modificação 

de sede

美億珠寶有限公司

BEST BILLION 

JEWELLERY CO., 

LIMITED

香港九龍尖沙咀麽地道28號中福商業

大廈1101M

Flat/Rm 1101M, CFC Tower, No. 

28 Mody Road, Tsim Sha Tsui, KL., 

Hong Kong
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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

N/030074 2015/01/30 更改認別資料

Modificação 

de identidade

KIKO S.r.l. KIKO S.p.A.

N/030747

N/030748

N/030749

N/030750

N/030751

N/030752

2015/02/11 更改地址

Modificação 

de sede

M.J. DE BEL 

MANAGEMENT B.V.

Claude Debussylaan 24, 1082 MD 

Amsterdam, The Netherlands

N/032163 2015/02/06 更改地址

Modificação 

de sede

Rock International 

(Singapore) Pte Ltd

101 Thomson Road, #23-02/03 United 

Square, Singapore 307591

N/032271

N/032272

2015/02/06 更改地址

Modificação 

de sede

TAIWAN SAKURA 

CORPORATION

No. 436, Sec.4, Ya-Tan Rd., Ta-Ya 

Dist.,Taichung City, Taiwan, China

N/033499 2015/02/06 更改地址

Modificação 

de sede

江蘇省鹽業集團有限責任公司

JIANGSU SALT 

INDUSTRY GROUP CO., 

LTD.

中國江蘇省南京市鼓樓區江東北路386

號

N/049235

N/049236

2015/02/02 更改認別資料

Modificação 

de identidade

KIKO S.r.l. KIKO S.p.A.

N/065501 2015/02/02 轉讓

Transmissão

林日初

Lam Elias

LAM, INES TEK YAN, com sede em 

Rua da Boa Vista, n.º 5, Edifício Mag-

nífico, 4.º “A”, Macau

N/066977

N/066978

N/066979

N/066980

2015/02/03 更改認別資料

Modificação 

de identidade

上海地素商貿有限公司

SHANGHAI DAZZLE 

TRADE CO., LTD.

地素時尚股份有限公司

DAZZLE FASHION CO., LTD.

N/072541

N/072542

2015/02/03 轉讓

Transmissão

陳錫朝 曾憲章，地址為澳門慕拉士大馬路

181-183號來來集團5樓

CHANG HIN CHEONG

N/076689 2015/02/03 轉讓

Transmissão

上海華誼（集團）公司 上海回力鞋業有限公司，地址為中國

上海市楊浦區昆明路1100號

SHANGHAI WARRIOR SHOES 

CO., LTD., com sede em No.1100, 

Kunming Road, Yangpu District, 

Shanghai, China

N/078352 2015/02/02 更改認別資料

Modificação 

de identidade

KIKO S.r.l. KIKO S.p.A.

N/086399

N/086400

2015/02/06 更改地址

Modificação 

de sede

睿圖國際有限公司 澳門新口岸友誼大馬路888號友誼大廈

3樓J

N/089421

N/089422

2015/02/02 更改認別資料

Modificação 

de identidade

KIKO S.r.l. KIKO S.p.A.
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司法判決

Decisão judicial

編號

N.º

申請人/權利人

Requerente / Titular

法院

Tribunal

卷宗編號

Processo n.º  

確定判決日期

Data de trânsito 

em julgado

1 N/76994 澳譽葡集團有限公司

Mactugal Groups Ltd.

初級法院

TJB 

CV2-14-0026-CRJ 2014/10/06

2 N/66697 The Wine Enthusiast, Inc. 初級法院

TJB 

CV3-13-0047-CRJ 2015/01/19

3 N/61024

至 a

N/61030

Las Vegas Sands Corp. 初級法院

TJB 

CV3-14-0023-CRJ 2015/01/20

1 N/77573 Furama Hotels and Resorts International, 

Ltd.

初級法院

TJB 

CV3-14-0029-CRJ 2015/01/22

1 N/72892 Aderans Company Limited 初級法院

TJB 

CV3-14-0017-CRJ 2015/01/26

2 N/70079 Apple Inc. 初級法院

TJB 

CV2-14-0019-CRJ 2015/02/02

1 N/80480 Sega Sammy Creation Inc. 初級法院

TJB 

CV3-14-0039-CRJ 2015/02/03

4 N/72731

至 a

N/72733

Starbucks Corporation 中級法院

TSI

Ac. de 15/01/2015

Proc. n.º 677/2014

2015/02/02

5 N/18592 Trump Companhia Limitada 中級法院

TSI

Ac. de 15/01/2015

Proc. n.º 347/2014

2015/02/02

1 初級法院維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
2 初級法院廢止經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
3 初級法院維持經濟局批准有關商標註冊之批示。
4 中級法院廢止經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
5 中級法院部份廢止經濟局宣佈有關商標失效之批示。
1 O TJB manteve o despacho da DSE de recusa da marca.
2 O TJB revogou o despacho da DSE de recusa da marca.
3 O TJB manteve o despacho da DSE de concessão da marca.
4 O Acordão do TSI, revogou o despacho da DSE de recusa da marca.
5 O Acordão do TSI, revogou parcialmente o despacho da DSE que declarou a caducidade da marca.

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/065884 2015/01/30 ICE IP S.A. 09

N/077027 2015/01/30 黎耀祖

LAI IO CHOU

43
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聲明異議

Reclamação

編號

N.º

提交日期

Data de  
entrada

申請人

Requerente
聲明異議人

Oponente

N/089121 2014/12/15 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong 
Kong) Limited

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC

N/089144 2014/12/15 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong 
Kong) Limited

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC

N/090670 2015/01/05 福龍集團有限公司 BIAL - PORTELA & Cª., S.A.

N/090671 2014/12/19 福龍集團有限公司 BIAL - PORTELA & Cª., S.A.

N/091072 2015/01/27 劉潔娜 Monster Energy Company

N/091073 2015/01/27 劉潔娜 Monster Energy Company

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/088634 2015/02/11 常州愛爾威智能科技有限公司

CHANGZHOU AIRWHEEL TECHNOLOGY 
CO., LTD.

Jaguar Land Rover Limited

N/090318 2015/02/10 City University of Hong Kong 澳門城市大學基金會

N/090319 2015/02/10 City University of Hong Kong 澳門城市大學基金會

N/090320 2015/02/10 City University of Hong Kong 澳門城市大學基金會

N/090321 2015/02/10 City University of Hong Kong 澳門城市大學基金會

N/090322 2015/02/10 City University of Hong Kong 澳門城市大學基金會

N/090323 2015/02/10 City University of Hong Kong 澳門城市大學基金會

N/090324 2015/02/10 City University of Hong Kong 澳門城市大學基金會

N/090325 2015/02/10 City University of Hong Kong 澳門城市大學基金會

N/090326 2015/02/10 City University of Hong Kong 澳門城市大學基金會

N/090327 2015/02/10 City University of Hong Kong 澳門城市大學基金會

營業場所名稱及標誌之保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第二百四十三條及第二百四十四條的規定，公佈下

列在澳門特別行政區提出的營業場所之名稱及標誌登記申請，自本通告公佈之日起兩個月期限內提出聲明異議。
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De acordo com os artigos 10.º, 243.º e 244.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimento na RAEM, sobre os quais, a partir da 

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

編號 N.º : E/000214

申請日 Data de pedido : 2015/01/06

申請人 Requerente : 種志置業有限公司 

地址 Endereço : 澳門氹仔路氹連貫公路新濠天地新濠大道一樓1313舖 

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

行業 Actividade : 中西藥物銷售。 

名稱或標誌 Nome ou Insígnia  : 

編號 N.º : E/000215

申請日 Data de pedido : 2015/01/06

申請人 Requerente : 文祝投資有限公司 

地址 Endereço : 澳門路環望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人度假村酒店大運河購物中心三樓 

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

行業 Actividade : 中西藥物銷售。 

名稱或標誌 Nome ou Insígnia  : 

編號 N.º : E/000216

申請日 Data de pedido : 2015/01/09

申請人 Requerente : 文燊集團有限公司 

地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路431-487號南豐工業大廈10樓E座 

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

行業 Actividade : 進出口藥物批發、日用品批發。 

名稱或標誌 Nome ou Insígnia  : 

編號 N.º : E/000217

申請日 Data de pedido : 2015/01/13

申請人 Requerente : 銀雅投資有限公司 

地址 Endereço : 澳門路環路氹連貫公路第5及第6部份金沙城中心金沙廣場一樓1033號舖 

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

行業 Actividade : 中西藥物銷售。 



N.º 9 — 4-3-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 3623

名稱或標誌 Nome ou Insígnia  : 

編號 N.º : E/000218

申請日 Data de pedido : 2015/01/13

申請人 Requerente : 種標企業有限公司 

地址 Endereço : 澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門銀河渡假城銀河酒店地下G17舖 

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

行業 Actividade : 中西藥物銷售。 

名稱或標誌 Nome ou Insígnia  : 

編號 N.º : E/000219

申請日 Data de pedido : 2015/01/13

申請人 Requerente : 種明貿易有限公司 

地址 Endereço : Estrada da Baía de Nossa Senhora da Esperança (Shop 1215, The Shoppes at Four Sea-

sons), Coloane, Macau

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

行業 Actividade : 中西藥銷售。 

名稱或標誌 Nome ou Insígnia  : 

編號 N.º : E/000220

申請日 Data de pedido : 2015/01/13

申請人 Requerente : 種高投資有限公司 

地址 Endereço : 澳門路環望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人度假村酒店大運河購物中心三樓2637舖 

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

行業 Actividade : 中西藥物銷售。 

名稱或標誌 Nome ou Insígnia  : 
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根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的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/000208 2015/02/09 2015/02/09 COMPANHIA DE CONSTRUÇÃO E FOMENTO PREDIAL 

POU IEK, S.A.

E/000209 2015/02/09 2015/02/09 COMPANHIA DE CONSTRUÇÃO E FOMENTO PREDIAL 

POU IEK, S.A.

設計及新型之保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第一百六十五條及第一百六十六條第一款的規定，

公佈下列在澳門特別行政區提出的設計及新型註冊申請，自本通告公佈日起至給予註冊之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.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 desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data da 

publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : D/001166

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/11/29

[71] 申請人 Requerente : LD 鑽石珠寶首飾有限公司

   LD DIAMOND AND JEWELLERY LIMITED

 地址 Endereço  : 香港九龍紅磡民樂街21號富高工業中心B座6樓21室

   Unit 21, 6/F, Blk B, Focal Industrial Centre, 21 Man Lok St., Hung Hom, Kowloon, Hong 

Kong

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

[72] 創作人 Criador : 鄭寶文 CHENG Po Man, Vackey 

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 吊咀。

   Pingente.

[57] 摘要 Resumo  : 本設計提供一種吊咀，如圖所示，其設計要點在於吊咀的形狀。 
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001167

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/11/29

[71] 申請人 Requerente : 張權周 

 地址 Endereço  : 中國貴州省安順市西秀區轎子山鎮木頭寨村一組 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 創作人 Criador : 張權周 

[51] 分類 Classificação  : 21 - 01

[54] 標題 Título  : 多彩撲克牌遊戲輪盤。

   Roleta colorida de jogos de póquer.

[57] 摘要 Resumo  : 本外觀設計產品的名稱：多彩撲克牌遊戲輪盤；本外觀設計產品的用途：本外觀設計產品用於

遊戲娛樂；本外觀設計產品的設計要點：輪盤整體外觀設計，系提供一種「遊戲輪盤」之新式

創作，尤其一種色彩多樣用於遊戲的輪盤。多彩的特徵，合理的排布能增加人們對遊戲輪盤的

樂趣。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001170

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/12/26

[71] 申請人 Requerente : ARISTO TRADING LIMITED

 地址 Endereço  : Suite No.8403, 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

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

[72] 創作人 Criador : Yury Onishchenko

[51] 分類 Classificação  : 25 - 01

[54] 標題 Título  : 垂直型材合成件。

   Peças sintéticas de materiais verticais.

[57] 摘要 Resumo  : 本設計提供一種建築材料，其外形是由金屬合金做成的，可用於可滑行的衣櫃門把柄上，可用

作固定的高度伸縮的室內牆體以及用於模塊式系統，與多種模塊和不同家具一起使用，可以生

產懸掛式、滑行式、固定式、鉸錬式和折疊式板壁等，其設計要點在於形狀、構形、式樣、裝飾

及／或上述數者的結合。 
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001172

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/12/26

[71] 申請人 Requerente : AIRSOUND LLP

 地址 Endereço  : Chapel House Westmead Drive, Westlea, Swindon, SN5 7UN, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade  : 英國 Inglesa 

[72] 創作人 Criador : FRANK NUOVO

[51] 分類 Classificação  : 14 - 01

[54] 標題 Título  : 音響設備。

   Aparelho de áudio.

[57] 摘要 Resumo  : 本設計之設計特點在於此音響設備整體俯視觀之呈Y字形三朝向伸展之形體，兩兩相臨伸展端

夾角相同，且形成倒圓弧外邊緣，並於三朝向伸展末端，如前視圖及後視圖所示，分別形成垂立

之圓喇叭面，復於其頂中央形成同整體外形縮小，呈圓尖角之三角形線區域，此三角形線區域

之圓尖角又分別形成直線伸展到對應朝向之圓喇叭面頂端中間，構成整體外觀具特異視覺效

果之設計。 

 附圖 Figura : 

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

2013/06/24 002261768-0002 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001173

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/12/27

[71] 申請人 Requerente : MA詩尼喬伏特加股份有限公司

   MA SIGNATURE VODKA INC.

 地址 Endereço  : 加拿大H1S0A5魁北克蒙特利爾6683尊-特倫街東444室

   6683 Jean-Talon Street East, Suite 444, Montreal, Quebec, Canada H1S0A5

 國籍 Nacionalidade  : 加拿大 Canadiana 

[72] 創作人 Criador : 安東尼洛斯亞 Anthony LUCIA 

[51] 分類 Classificação  : 9 - 01

[54] 標題 Título  : 酒瓶。

   Garrafa de vinho.
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[57] 摘要 Resumo  : 本設計提供一種酒瓶，如圖所示，其設計要點在於酒瓶的形狀。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001181

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/01/06

[71] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço  : 3355 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, NV 89109, the United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 創作人 Criador : Andrew MacDonald, Baybars Bora Oral, Ang Soon Huat, Lin Liping, Kelvin Morin

[51] 分類 Classificação  : 21 - 01

[54] 標題 Título  : 十二面骰子。

   Dado dodecaedro.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais a novidade é reivindicada são a forma e a con-

figuração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

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

2013/12/27 29/477,883 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : D/001182

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/01/06

[71] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço  : 3355 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, NV 89109, the United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 創作人 Criador : Andrew MacDonald, Baybars Bora Oral, Ang Soon Huat, Lin Liping, Kelvin Morin

[51] 分類 Classificação  : 21 - 01

[54] 標題 Título  : 十二面骰子。

   Dado dodecaedro.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais a novidade é reivindicada são a forma e a con-

figuração do artigo tal como se mostra nas representações.
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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

2013/12/27 29/477,882 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : D/001183

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/01/06

[71] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço  : 3355 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, NV 89109, the United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 創作人 Criador : Andrew MacDonald, Baybars Bora Oral, Ang Soon Huat, Lin Liping, Kelvin Morin

[51] 分類 Classificação  : 21 - 01

[54] 標題 Título  : 十二面骰子。

   Dado dodecaedro.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais a novidade é reivindicada são a forma e a con-

figuração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

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

2013/12/27 29/477,884 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : D/001202

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/04/01

[71] 申請人 Requerente : 大英縣永樂湖投資開發有限公司

   Daying Yongle Lake Investment and Development Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 中國四川省大英縣文化產業園區

   Cultural Industry Park, Daying County, Sichuan Province, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 創作人 Criador : 蘇紹俊 

[51] 分類 Classificação  : 25 - 03

[54] 標題 Título  : 建築物（船型）。

   Construção (modelo de navio).

[57] 摘要 Resumo  : 本外觀設計產品的名稱：建築物（船型）。本外觀設計產品的用途：本外觀設計產品為固定建築

物，用於餐飲、娛樂、休閒、健身、住宿，也可用於商務會談、商務研討及培訓、招商、人文藝術、

音樂、美術交流、影視拍攝。 
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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

2013/10/10 201330478572.7 中國 China

[21] 編號 N.º  : D/001203

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/04/10

[71] 申請人 Requerente : Franck Muller Watchland SA

 地址 Endereço  : 22, route de Malagny CH-1294 Genthod, Suíça

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Vartan Sirmakes

[51] 分類 Classificação  : 21 - 01

[54] 標題 Título  : 遊戲墊。

   Tapete de jogo.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais a novidade é reivindicada são a forma e a con-

figuração do artigo tal como mostrado nas representações.

 附圖 Figura : 

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

2013/10/10 140204 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001204

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/04/10

[71] 申請人 Requerente : Franck Muller Watchland SA

 地址 Endereço  : 22, route de Malagny CH-1294 Genthod, Suíça

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Vartan Sirmakes

[51] 分類 Classificação  : 10 - 02

[54] 標題 Título  : 腕錶。

   Relógio de pulso.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais a novidade é reivindicada são a forma e a con-

figuração do artigo tal como mostrado nas representações.
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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

2013/10/10 140192 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001205

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/04/10

[71] 申請人 Requerente : Franck Muller Watchland SA

 地址 Endereço  : 22, route de Malagny CH-1294 Genthod, Suíça

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Vartan Sirmakes

[51] 分類 Classificação  : 21 - 01

[54] 標題 Título  : 輪盤。

   Roleta.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais a novidade é reivindicada são a forma e a con-

figuração do artigo tal como mostrado nas representações.

 附圖 Figura : 

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

2013/10/31 140205 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001206

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/04/23

[71] 申請人 Requerente : MTG CO., LTD.

 地址 Endereço  : 32, Honjin-tori 2-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 453-0041 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 創作人 Criador : Tsuyoshi MATSUSHITA

[51] 分類 Classificação  : 28 - 03

[54] 標題 Título  : 美容用的蒸氣機。

   Gerador de vapor para uso cosmético.

[57] 摘要 Resumo  : O presente artigo é um gerador de vapor para uso cosmético que descarrega loção para a 

pele na sua parte interna e gera o vapor, e é utilizado para a obtenção de um efeito de em-

belezamento da pele através da aplicação do vapor gerado num rosto.
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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

2013/10/23 2013-024724 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : D/001211

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/08

[71] 申請人 Requerente : 斯特凡諾‧里齊股份公司

   STEFANO RICCI S.P.A.

 地址 Endereço  : 意大利佛羅倫薩（50010）菲恩迪諾大街171號

   Via Faentina, 171-50010 Fiesole (FI), IT

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 創作人 Criador : 斯特凡諾‧里齊 STEFANO RICCI 

[51] 分類 Classificação  : 9 - 01

[54] 標題 Título  : 包裝件。

   Embalagem.

[57] 摘要 Resumo  : 本物品用於容納物品。 

 附圖 Figura : 

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

2013/11/08 002341404 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001212

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/15

[71] 申請人 Requerente : 比茨電子有限責任公司

   BEATS ELECTRONICS, LLC

 地址 Endereço  : 美國加州（90404）聖莫尼卡第5000北大街科洛弗大道1601號

   1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, California 90404, US

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 創作人 Criador : 雷米．艾貝龍米 REMI ABAYOMI, 喬納森．路易斯．塔特庫恩－科克爾 JONATHAN LOUIS 

TATKON-COKER, 羅德里戈．索布瑞爾．弗蘭卡 RODRIGO SOBRAL FRANCA, 杰夫．葛

姆雷 JEFF GORMLEY, 朱蒂．郭 JUDY KUO, 弗雷迪．馬丁尼斯 FREDDY MARTINEZ, 亞

歷克斯．威爾斯 ALEX WILLS, 皮特．雅普 PETER JUPP, 詹姆斯．坦普爾 JAMES TEMPLE 
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[51] 分類 Classificação  : 14 - 99

[54] 標題 Título  : 揚聲器支架。

   Suporte de altifalante.

[57] 摘要 Resumo  : 本設計的揚聲器包括上部和下部，整體形成一種卡通式人物形象；支架的上部模擬頭部並具有

模擬“眼睛和耳朵”的帶孔部和模擬“面部或口部”的截圓柱；支架的下部模擬“軀幹”。整體

設計渾然一體，俏皮可愛。 

 附圖 Figura : 

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

2013/11/15 29/472,814 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : D/001215

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/27

[71] 申請人 Requerente : Siemens Schweiz AG

 地址 Endereço  : Freilagerstrasse 40, 8047 Zürich, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Waldemar GRAML, Cheng Jun HAN, Yu LIU

[51] 分類 Classificação  : 10 - 05

[54] 標題 Título  : 轉換器。

   Comutador.

[57] 摘要 Resumo  : O desenho é dirigido a um comutador de KNX que apresenta formas e padrão no desenho. 

O dispositivo pode também incluir um receptor de IR e/ou um detector de temperatura.

 附圖 Figura : 

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

2013/12/31 002379198 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001216

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/27

[71] 申請人 Requerente : Siemens Schweiz AG

 地址 Endereço  : Freilagerstrasse 40, 8047 Zürich, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Waldemar GRAML, Cheng Jun HAN, Yu LIU

[51] 分類 Classificação  : 10 - 05
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[54] 標題 Título  : 轉換器。

   Comutador.

[57] 摘要 Resumo  : O desenho é dirigido a um comutador de KNX que apresenta formas e padrão no desenho. 

O dispositivo pode também incluir um receptor de IR e/ou um detector de temperatura.

 附圖 Figura : 

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

2013/12/31 002379198 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001217

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/27

[71] 申請人 Requerente : Siemens Schweiz AG

 地址 Endereço  : Freilagerstrasse 40, 8047 Zürich, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Waldemar GRAML, Cheng Jun HAN, Yu LIU

[51] 分類 Classificação  : 10 - 05

[54] 標題 Título  : 轉換器。

   Comutador.

[57] 摘要 Resumo  : O desenho é dirigido a um comutador de KNX que apresenta formas e padrão no desenho. 

O dispositivo pode também incluir um receptor de IR e/ou um detector de temperatura.

 附圖 Figura : 

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

2013/12/31 002379198 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001218

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/28

[71] 申請人 Requerente : 株式會社MTG 

 地址 Endereço  : 日本愛知縣名古屋市中村區本陣通二丁目32番 

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 創作人 Criador : 松下剛 

[51] 分類 Classificação  : 6 - 09

[54] 標題 Título  : 姿勢保持器具。

   Instrumento para manter postura.
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[57] 摘要 Resumo  : 表述所顯示的物品的式樣、裝飾、形狀和/或構形是聲稱具有新穎性的外觀設計特色。左視圖

與右視圖對稱，故省略本外觀設計的左視圖。 

 附圖 Figura : 

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

2013/11/29 2013-028097 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : D/001219

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/29

[71] 申請人 Requerente : 比亞迪股份有限公司

   BYD COMPANY LIMITED

 地址 Endereço  : 中國廣東省深圳市坪山新區比亞迪路3009號

   No. 3009, BYD Road, Pingshan, Shenzhen, Guangdong 518118, P.R.China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 創作人 Criador : 李樂陽 Li Leyang, 郭凱 Guo Kai, 唐文全 TANG Wenquan, 羅朝暉 Luo Chaohui 

[51] 分類 Classificação  : 12 - 08

[54] 標題 Título  : 客車。

   Autocarro.

[57] 摘要 Resumo  : 表述所顯示的物品的形狀或者構造是聲稱具有新穎性的外觀設計特色。 

 附圖 Figura : 

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

2013/12/10 201330610472.5 中國 China

[21] 編號 N.º  : D/001220

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/09

[71] 申請人 Requerente : CARTIER CREATION STUDIO SA

 地址 Endereço  : 8 Boulevard James Fazy, CH-1201 Geneve, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : William RIGOULET

[51] 分類 Classificação  : 10 - 02

[54] 標題 Título  : 鐘錶。

   Relógio.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais a novidade é reivindicada são a forma e a con-

figuração do artigo como se mostra nas representações.
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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

2013/12/13 780992501 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001221

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/09

[71] 申請人 Requerente : CARTIER CREATION STUDIO SA

 地址 Endereço  : 8 Boulevard James Fazy, CH-1201 Geneve, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Serge RABASSA

[51] 分類 Classificação  : 10 - 02

[54] 標題 Título  : 鐘錶。

   Relógio.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para as quais a novidade é reivindicada são a forma e a con-

figuração do artigo como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

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

2013/12/13 780992501 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001245

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/07/11

[71] 申請人 Requerente : Ip Wai Tou

 地址 Endereço  : 澳門高士德大馬路49號珍寶大廈5/B 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 創作人 Criador : Ip Wai Tou

[51] 分類 Classificação  : 19 - 01

[54] 標題 Título  : 明信片模型。

   Miniatura de cartão postal.

[57] 摘要 Resumo  : 這產品為明信片立體模型，根據結構力學組成，外觀以大三巴牌坊為藍本。 
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001255

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/07/31

[71] 申請人 Requerente : 巨燊科技有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門福隆新街19號地下 

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

[72] 創作人 Criador : 吳灝 

[51] 分類 Classificação  : 26 - 03

[54] 標題 Título  : 50W LED路燈。

   Candeeiro de rua de LED com 50W.

[57] 摘要 Resumo  : 本外觀設計產品的名稱：50W LED路燈。本外觀設計產品的用途：LED路燈裝置。本外觀設計

的設計要點：外殼的整體形狀，及橢圓形壓蓋與透明光學透鏡的結合。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001256

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/07/31

[71] 申請人 Requerente : 巨燊科技有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門福隆新街19號地下 

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

[72] 創作人 Criador : 吳灝 

[51] 分類 Classificação  : 26 - 03

[54] 標題 Título  : 150W LED路燈。

   Candeeiro de rua de LED com 150W.

[57] 摘要 Resumo  : 本外觀設計產品的名稱：150W LED路燈。本外觀設計產品的用途：LED路燈裝置。本外觀設

計的設計要點：外殼的整體形狀，及橢圓形壓蓋與透明光學透鏡的結合。 

 附圖 Figura : 
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發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第一百二十九條第二款、第一百三十條第三款、第

一百三十一條第四款及第一百三十五條，結合《國家知識產權局與澳門特別行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條

及第五條的規定，公佈下列發明專利申請之延伸。

De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a 

Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de 

Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir a extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21] 編號 N.º  : J/001457

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/07/02

[71] 申請人 Requerente : 凱撒娛樂營業公司

   Caesars Entertainment Operating Company, Inc.

 地址 Endereço  : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : C．常, S．博恩, K．萊恩, T．拉斯維勒, K．羅森布拉特

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201280056007.4 2012/08/29 CN 104185855A 2014/12/03

[51] 分類 Classificação  : G06Q50/10, G06Q50/34

[54] 標題 Título  : 基於技能的機會遊戲。

   Jogos de oportunidade baseados em habilidades.

[57] 摘要 Resumo  : 描述遊戲場遊戲，這些遊戲場遊戲向玩遊戲中併入玩家的身體機敏、因此向遊戲添加身體技

能成分超出下層遊戲已經也能够的任何智能技能成分。與玩家的對遊戲的規則和策略的知識

允許玩家增加他們的贏取傳統遊戲場遊戲的機會的方式相似，基於機敏或者技能的遊戲允許

用戶通過執行面向遊戲的身體任務來增加他們的贏取機會。具有這一特徵的遊戲的示例是撲

克牌遊戲，其中玩家射擊在顯示設備的遊戲槍以向他們手中的牌添加牌希望形成一手贏牌，以

及三維遊戲，其中玩家旋轉牌結構以發現和去除匹配牌以便增加他們的分數。 

 附圖 Figura : 

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

2011/09/29 13/248,445 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001573

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/10/31
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[71] 申請人 Requerente : 上海逗屋網絡科技有限公司 

 地址 Endereço  : 中國上海市嘉定區南翔鎮德力西路88號1幢A區083室 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 毛信良, 周田偉, 陳二喜 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201410357414.X 2014/07/25 CN 104076986A 2014/10/01

[51] 分類 Classificação  : G06F3/041

[54] 標題 Título  : 一種用於多點觸摸終端的觸摸控制方法與設備。

   Um método de controle de «Touch» e equipamento utilizado para o «multi-touch» de «ter-

minal screen».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明的目的是提供一種用於多點觸摸終端的觸摸控制的方法與設備。觸摸控制設備通過獲

取用戶在多點觸摸終端的觸屏上對第一觸摸按鈕的第一操作及對第二觸摸按鈕的第二操作，

然後根據所述第一操作所對應的操作執行對象執行所述第二操作所對應的對象操作。與現有

技術相比，本發明通過在多點觸摸屏上實現兩個操縱按鈕，支持用戶進行更為複雜的人機交

互，例如通過按鈕1選擇角色朝向與移動、通過按鈕2選擇並執行角色所能執行的操作，提高了

多點觸摸屏的操作便捷性與多樣性，提高了人機交互效率並提升用戶的使用體驗。 

 附圖 Figura : 

授權的發明專利之延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局與澳門特別

行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延伸申請之批

示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com 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.

[21] 編號 N.º  : J/001571

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/10/30

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/02/10

[73] 權利人 Titular : 諾華股份有限公司

   Novartis AG

 地址 Endereço  : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : P．W．曼雷，W-C．謝，P．A．薩頓；，P．H．卡比恩斯基；，R．吳；，S．莫尼耶；，J．布羅齊奧
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國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200680026434.2 2006/07/18 CN 101228150B 2014/10/15

[51] 分類 Classificação  : C07D401/14, A61K31/506, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 4-甲基-N-[3-（4-甲基-咪唑-1-基）-5-三氟甲基-苯基]-3-（4-吡啶-3-基-嘧啶-2-基氨基）-苯甲酰

胺的晶形。

   Formas cristalinas de «4-methyl-N-[3-(4-methyl-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethyl-phenyl]-3-

-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-benzamide».

[57] 摘要 Resumo  : 通過各種方法製備4-甲基-N-[3-（4-甲基-咪唑-1-基）-5-三氟甲基-苯基]-3-（4-吡啶-3-基-嘧啶

-2-基氨基）-苯甲酰胺游離鹼及其鹽的晶形。 

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

2005/07/20 60/701,405 美國 Estados Unidos da América

2005/09/12 60/716,214 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001572

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/10/30

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/02/10

[73] 權利人 Titular : 埃博靈克斯股份有限公司

   ABLYNX N.V.

 地址 Endereço  : Technologiepark 4, B-9052 Zwijnaarde, Belgium

 國籍 Nacionalidade  : 比利時 Belga 

[72] 發明人 Inventor : 埃爾斯．拜爾內德, 西格利德．科內利斯, 亨德里克斯．雷內瑞斯．雅各布斯．馬托伊斯．霍根博姆 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200880100072.6 2008/05/23 CN 101796072B 2014/09/24

[51] 分類 Classificação  : C07K16/22, A61P19/10

[54] 標題 Título  : 用於治療骨疾病和病症的針對RANK-L的氨基酸序列以及包括其的多肽。

   Sequências de aminoácidos, que se dirigem contra RANK-L, utilizadas para tratamento de 

doenças ósseas, bem como «polypeptides» que compreendem as mesmas.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及針對R ANK-L的氨基酸序列，以及包括一個或多個所述氨基酸序列或基本上由其

組成的化合物或構建體、且特別是蛋白和多肽。本發明還涉及編碼所述氨基酸序列和多肽的核

酸，用於製備所述氨基酸序列和多肽的方法；表達或能夠表達所述氨基酸序列或多肽的宿主細

胞；包括所述氨基酸序列、多肽、核酸和/或宿主細胞的組合物、且特別是藥物組合物；和所述氨

基酸序列或多肽、核酸、宿主細胞和/或組合物的應用，特別是預防、治療或診斷目的的應用。 

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

2007/05/24 60/939,929 美國 Estados Unidos da América

2008/01/29 61/024,256 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001574

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/10/31

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/02/10

[73] 權利人 Titular : 波利皮得有限公司

   Polypid Ltd
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 地址 Endereço  : 18 Hasivim st. P.O. Box 7126, Petach Tikva, Israel 49170

 國籍 Nacionalidade  : 以色列 Israelita 

[72] 發明人 Inventor : 諾姆．伊曼紐爾，摩西．紐曼，沙洛莫．巴拉克 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980133937.3 2009/07/14 CN 102159163B 2014/09/10

[51] 分類 Classificação  : A61F13/00

[54] 標題 Título  : 持續釋放藥物載體組合物。

   Composição que liberta de forma contínua portador de drogas.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了用於活性成分的延長釋放的組合物，其包含由生物可降解聚合物形成的脂質飽和

的基質。本發明還提供了產生基質組合物的方法和使用基質組合物以在需要其的受治療者體內

提供活性成分的控制釋放的方法。 

 附圖 Figura : 

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

2008/07/14 61/080,289 美國 Estados Unidos da América

2009/02/24 61/154,785 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001575

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/10/31

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/02/10

[73] 權利人 Titular : 天士力控股集團有限公司

   TASLY HOLDING GROUP CO., LTD

 地址 Endereço  : 中國天津北辰科技園

   Tianjin Beichen Hi-tech Industrial Park, Tianjin 300410, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 陳建明，高保安，楊秋霞，鄧莉，孫靖，顧芃，劉薇，張佳良，張瑩瑩 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200910070932.2 2009/10/23 CN 102038636B 2014/08/13

[51] 分類 Classificação  : A61K9/08, A61K31/337, A61K47/12, A61K47/16, A61K47/34, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 一種含有螯合劑的紫杉烷類藥物溶液及其製備方法。

   Uma solução farmacêutica de «taxane» contendo «chelating agent» e método de prepara-

ção da mesma.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了一種含有螯合劑的紫杉烷類藥物溶液及其製備方法，以及和乳劑的應用，用藥前

將藥物溶液分散在乳劑中，搖勻，即可靜脈滴注，由於螯合劑的加入，意想不到的延長了藥物溶

液分散在乳劑中的穩定時間，同時克服了分散液飄油的問題，進一步提高了臨床用藥的安全性

與有效性，本發明還進一步提供了紫杉烷類藥物溶液的製備方法，含有紫杉烷類藥物溶液和乳

劑的組合物，由紫杉烷類藥物溶液和乳劑組成的組合包裝，以及含有螯合劑的乳劑。 
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[21] 編號 N.º  : J/001576

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/11/05

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/02/10

[73] 權利人 Titular : 阿斯利康（瑞典）有限公司

   AstraZeneca AB

 地址 Endereço  : 151 85 Södertälje, Sweden

 國籍 Nacionalidade  : 瑞典 Sueca 

[73] 權利人 Titular : 帕爾梅根治療（協同）有限公司

   Pulmagen Therapeutics (Synergy) Limited

 地址 Endereço  : The Coach House, Grenville Court, Britwell Road, Burnham, Slough SLl 8DF, United 

Kingdom

 國籍 Nacionalidade  : 英國 Inglesa 

[72] 發明人 Inventor : L．阿爾卡拉茲, A．貝利, N．金頓

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080043822.8 2010/07/29 CN 102625808B 2014/08/27

[51] 分類 Classificação  : C07D498/10, C07D519/00, A61K31/5386, A61P11/00, A61P37/00, A61P19/00, A61P17/00, 

A61P27/00, A61P1/00, A61P13/00, A61P25/00, A61P9/00, A61P35/00, A61P29/00

[54] 標題 Título  : 螺環酰胺衍生物。

   Derivados de «spirocyclic amide».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及式（I）的螺環酰胺衍生物、它們的製備方法、含有它們的藥物組合物、製備所述藥

物組合物的方法、它們在治療中的用途及用於製備它們的中間體，其中ArCH2CH2NH-表示β-

腎上腺素受體結合基團。 

 附圖 Figura : 

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

2009/07/31 0913342.2 英國 Reino Unido

[21] 編號 N.º  : J/001577

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/11/07

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/02/10

[73] 權利人 Titular : 西格馬–陶工業製藥重組有限公司

   SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.

 地址 Endereço  : Viale Shakespeare, 47- 00144 Rome - Italy

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 發明人 Inventor : 阿爾貝托．切里, 喬治．費德里奇, 亞曆山德拉．貝尼基奧, 朱塞佩．比安基, 帕特里夏．法拉利, 毛

羅．戈比尼, 羅莎瑪麗亞．米凱萊蒂, 馬爾科．波濟, 皮耶羅．恩里科．斯科蒂 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200780022193.9 2007/04/11 CN 101466726B 2014/09/24

[51] 分類 Classificação  : C07J43/00, A61K31/58, A61K31/565, A61P9/04

[54] 標題 Título  : 用作治療心血管障礙的藥物的雄甾烷和雄甾烯的氮雜環衍生物。
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   Derivados de «Azaheterocyclyl» de «androstanes» e «androstenes» que servem como me-

dicamentos para doenças cardiovasculares.

[57] 摘要 Resumo  : 式（I）的化合物，其中基團如說明書所定義，對於製備治療心血管障礙，尤其是心力衰竭和高血

壓的藥物非常有用。這些化合物是Na+、K+-ATP酶的酶活性抑制劑。它們對於製備治療由內源

性哇巴因的高血壓效應導致的疾病的藥物非常有用，如在常染色體顯性多囊腎病（ADPKD）

中的腎功能衰竭進展、先兆子癇性高血壓及蛋白尿以及具有內收蛋白多態性的患者的腎功能衰

竭進展。 

 附圖 Figura : 

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

2006/04/13 06112605.8 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : J/001578

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/11/10

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/02/10

[73] 權利人 Titular : 伊姆克羅尼責任有限公司

   IMCLONE LLC

 地址 Endereço  : c/o Imclone Systems Corporation 440 Route 22 East Bridgewater, NJ 08807, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : J．F．杜迪, Y．李

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201180017294.3 2011/03/28 CN 102834414B 2014/10/08

[51] 分類 Classificação  : C07K16/28

[54] 標題 Título  : 抗CSF-1R抗體。

   Anticorpos contra «csf-1r».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了以高親和性結合人CSF-1R的人抗體。本發明的抗體以多功能性比本領域已知的

抗體具有明顯的優勢：抑制C SF-1R的信號傳遞，內在化和誘導C SF-1R降解，和刺激包括腫

瘤、巨噬細胞和單核細胞的細胞中的ADCC。所述抗體還表現出獨自或與多西他賽、紫杉醇、

赫賽汀®或多柔比星組合的有效治療白血病、乳腺癌、子宮內膜癌和前列腺癌。 

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

2010/04/01 61/319,896 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001579

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/11/13

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/02/10

[73] 權利人 Titular : 第一三共株式會社

   Daiichi Sankyo Company, Limited

 地址 Endereço  : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 小山威夫 
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國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980151381.0 2009/12/15 CN 102256984B 2014/09/03

[51] 分類 Classificação  : C07D513/04, A61K31/444, A61P7/02

[54] 標題 Título  : 製備二胺衍生物的方法。

   Método para produção dos derivados de diaminas.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了製備式（A）所示的化合物的方法，該方法包括如下工序：（a）在加熱下，將式

（B）所示的化合物與相對於式（B）所示的化合物為小於1摩爾當量的對甲苯磺酸或對甲苯磺

酸一水合物在溶劑中混合；（b）在冷卻下，向所述混合溶液中加入額外的對甲苯磺酸或對甲苯

磺酸一水合物，其中所述額外的對甲苯磺酸或對甲苯磺酸一水合物的加入量要使得其與工序

（a）中的對甲苯磺酸或對甲苯磺酸一水合物的總摩爾當量相對於工序（a）中式（B）所示的化

合物為1摩爾當量或更多；和（c）接着使所述混合溶液結晶以得到式（A）所示的化合物。 

 附圖 Figura : 

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

2008/12/17 2008-320693 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001580

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/11/14

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/02/10

[73] 權利人 Titular : 艾尼納製藥公司

   Arena Pharmaceuticals, Inc.

 地址 Endereço  : 6154 Nancy Ridge Drive, San Diego, California 92121, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 圖伊-安．特蘭，陳為橋，布賴恩．A．克雷默，阿布．J．M．薩德克，漢納．L．夏伊弗賴納，辛泳

俊，普雷扎．瓦爾拉，鄒寧 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980117998.0 2009/03/17 CN 102036659B 2014/09/17

[51] 分類 Classificação  : A61K31/17, A61K31/27, C07C271/08, C07C275/18, A61P43/00

[54] 標題 Título  : 用於治療前列環素（PGI2）受體相關病症的PGI2受體調節劑。

   Modulatores de receptor da prostaciclina (PGi2) utilizados para tratamento das doenças 

relacionadas com a mesma.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及調節PGI2受體活性的式（XIIIa）的酰胺衍生物和其藥物組合物。本發明化合物和

其藥物組合物涉及有效治療下述病症的方法：動脈性肺動脈高壓（PAH）；特發性PAH；家族

性PA H；與下述病症有關的PA H：膠原血管病、先天性心臟病、門靜脈高血壓、HIV感染、攝

入藥物或者毒素、遺傳性出血性毛細血管擴張、脾切除術、肺靜脈閉塞性疾病（PVOD）或者

肺毛細血管多發性血管瘤（PC H）；與顯著靜脈受累或者毛細血管受累相關的PA H；血小板

聚集；冠狀動脈病；心肌梗塞；短暫性缺血發作；心絞痛；中風；缺血-再灌注損傷；再狹窄；心
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房纖維顫動；在血管成形術或者冠狀動脈架橋手術的個體中的或者在患有心房纖維顫動的個

體中血塊形成；動脈粥樣硬化；粥樣血栓形成；哮喘或者其症狀；糖尿病相關病症諸如糖尿病

性周圍神經病變、糖尿病腎病或者糖尿病視網膜病；青光眼或者伴有異常眼內壓的其它眼部疾

病；高血壓；炎症；牛皮癬；牛皮癬性關節炎；類風濕性關節炎；克羅恩病；移植排斥；多發性硬

化症；系統性紅斑狼瘡（SLE）；潰瘍性結腸炎；缺血-再灌注損傷；再狹窄；動脈粥樣硬化；痤

瘡；1型糖尿病；2型糖尿病；膿毒症；以及慢性阻塞性肺病（COPD）。 

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

2008/03/18 61/069,857 美國 Estados Unidos da América

2008/04/09 61/123,621 美國 Estados Unidos da América

2009/02/09 61/207,220 美國 Estados Unidos da América

2009/03/06 61/209,453 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001581

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/11/14

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/02/10

[73] 權利人 Titular : 艾尼納製藥公司

   Arena Pharmaceuticals, Inc.

 地址 Endereço  : 6154 Nancy Ridge Drive, San Diego, California 92121, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 羅伯特．M．瓊斯，丹尼爾．J．布扎德，韓相敦，金善姬，朱爾格．萊曼，布雷特．厄爾曼，珍妮．

V．穆迪，朱秀文，斯科特．斯特恩 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980137275.7 2009/07/22 CN 102164891B 2014/09/03

[51] 分類 Classificação  : C07D209/70, C07D209/88, C07D401/12, C07D403/12, C07D417/12, A61P37/00, 

A61K31/403

[54] 標題 Título  : 可用於治療自身免疫性疾病和炎性疾病的經取代的1,2,3,4-四氫環戊并[b]吲�-3-基乙酸衍生

物。

   Derivados de «substituted 1,2,3,4- tetrahydrocyclopenta[b]indol-3-yl) acetic acid» que pode 

ser utilizado para tratamento de doenças de «autoimmune» e doenças inflamatórias.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及某些式（Ia）的經取代的1,2,3,4-四氫環戊并[b]吲�-3-基乙酸衍生物及其藥用鹽，

其顯示出有用的藥理學性質，例如作為S1P1受體激動劑。本發明還提供了含有本發明化合物的

藥物組合物及使用本發明化合物和組合物治療S1P1受體相關障礙的方法，所述S1P1受體相關

障礙為例如牛皮癬、類風濕性關節炎、克羅恩病、移植物排斥、多發性硬化、系統性紅斑狼瘡、

潰瘍性結腸炎、I型糖尿病、痤瘡、微生物感染或微生物疾病及病毒感染或病毒疾病。 

 附圖 Figura : 

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

2008/07/23 61/135,672 美國 Estados Unidos da América

2009/03/06 61/209,374 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : J/001582

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/11/14

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/02/10

[73] 權利人 Titular : 輝瑞產品公司

   Pfizer Products Inc.

 地址 Endereço  : Eastern Point Road, Groton, CT 06340, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 帕特里克．R．沃霍斯特, 卡羅琳．普羅克斯 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200780051566.5 2007/12/03 CN 101611029B 2014/09/10

[51] 分類 Classificação  : C07D401/14, A61K31/415, A61P25/00

[54] 標題 Título  : 2-（（4-（1-甲基-4-（吡啶-4-基）-1H-吡唑-3-基）苯氧基）甲基）喹啉的琥珀酸鹽。

   «Succinate salt» de «2-((4-(1-methyl-4-(pyridin-4-yl)-1h-pyrazol-3-yl) phenoxy)methyl)qui-

noline».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及2-（（4-（1-甲基-4-（吡啶-4-基）-1H-吡唑-3-基）苯氧基）甲基）喹啉的琥珀酸鹽，以

及通過對哺乳動物施用所述琥珀酸鹽來治療包括人在內的哺乳動物的中樞神經系統（CNS）病

症和其它病症的方法。本發明還涉及包含可藥用載體和所述琥珀酸鹽的藥物組合物。 

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

2006/12/21 60/871,260 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001583

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/11/14

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/02/10

[73] 權利人 Titular : 天士力控股集團有限公司

   TASLY HOLDING GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國天津北辰科技園區

   Tianjin Beichen Hi-tech Industrial Park, Tianjin 300410, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 陳建明，高保安，鄧莉，楊秋霞，孫靖，劉薇，顧芃，張瑩瑩，張佳良 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080022754.7 2010/10/22 CN 102448441B 2014/09/17

[51] 分類 Classificação  : A61K9/08, A61K31/337, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 一種含有pH值調節劑的紫杉烷類藥物溶液及其製備方法。

   Uma solução farmacêutica de «taxanes» compreendendo um pH regulador e método de 

preparação da mesma.

[57] 摘要 Resumo  : 一種紫杉烷類藥物溶液、其製備方法、含有該溶液的組合物及藥物組合包裝。所述藥物溶液含

有紫杉烷類藥物、pH調節劑及溶劑，其中pH調節劑為水溶性酸。 

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

2009/10/23 200910070931.8 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/001584

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/11/17
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[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/02/10

[73] 權利人 Titular : 中國科學院上海藥物研究所 

 地址 Endereço  : 中國上海市浦東張江祖沖之路555號 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 丁侃, 董群, 徐玉霞, 邱宏 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201010554183.3 2010/11/22 CN 102477103B 2014/09/10

[51] 分類 Classificação  : C08B37/00, C07H7/033, A61K31/715, A61K31/702, A61K31/7012, A61P35/00, C13K13/00, 

C13K5/00

[54] 標題 Título  : 桔梗多糖及其降解產物，製備方法和用途。

   «Platycodon grandiflorum polysaccharide» e seu produto de degradação, seu método de 

preparação e seu uso.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種從桔梗根莖中提取的桔梗多糖，該多糖的降解產物，以及從桔梗根莖中提取桔

梗多糖的方法和桔梗多糖降解產物的製備方法，以及該桔梗多糖及其降解產物在製備治療抗

腫瘤細胞血管生成的疾病的藥物中的應用。本發明的桔梗多糖的結構為(1→4)-α-D-半乳吡喃

糖醛酸聚糖，聚合度介於15-100之間，對應的分子量為2.0∼18.0kD，其比旋度為[α]D19+125º(c 

0.05，H2O)，並由以下結構式表示。所述桔梗果膠多糖部分酸水解的降解產物的分子量範圍為

1.4∼3.0kDa。經體外實驗證明能顯著抑制人微血管內皮細胞（H M EC-1）的管腔生成作用，

有望作為新結構抗腫瘤藥物，通過抑制新生血管生成進而抑制固體瘤的生長。α-D-GalpA-

(1[→4)-α-D-GalpA-(1]x→4)-α-D-GalpA。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/001585

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/11/17

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/02/10

[73] 權利人 Titular : IRM 責任有限公司

   IRM LLC

 地址 Endereço  : 131 Front Street, P.O. Box HM 2899. Hamilton HM LX, Bermuda

 國籍 Nacionalidade  : 百慕大 Bermudense 

[73] 權利人 Titular : 斯克里普斯研究所

   THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE

 地址 Endereço  : 10550th Torrey Pines Road, La Jolla, California 92037, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : A．博伊塔諾, M．庫克, S．潘,  P．G．舒爾茨, J．泰盧, Y．萬, X．王

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980143651.3 2009/10/29 CN 102203096B 2014/09/17
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[51] 分類 Classificação  : C07D473/34, C07D487/04, C07D471/04, C07D519/00, C12N5/071, C12N5/074, C12N5/0789, 

A61K35/14, A61K35/28, A61P35/02, A61P7/06, A61P37/00, A61P3/00, A61P25/00

[54] 標題 Título  : 擴增造血幹細胞的化合物。

   Compostos que expandem células-tronco de «hematopoietic».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及用來擴增用於移植的CD34+細胞數目的化合物和組合物。本發明進一步涉及包含擴

增了的造血幹細胞（HSC）的細胞群以及其在用於對具有遺傳免疫缺陷和自身免疫疾病以及各

種造血系統病症的患者進行治療以重建造血細胞系和免疫系統防禦的自體或同種異體移植中

的用途。 

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

2008/10/30 61/109,821 美國 Estados Unidos da América

2009/09/15 61/242,765 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001586

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/11/17

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/02/10

[73] 權利人 Titular : 阿爾米雷爾有限公司

   ALMIRALL, S.A.

 地址 Endereço  : Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, Spain

 國籍 Nacionalidade  : 西班牙 Espanhola 

[72] 發明人 Inventor : M．C．博伊克斯貝爾納迪尼

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080046816.8 2010/10/14 CN 102574800B 2014/09/17

[51] 分類 Classificação  : C07D213/80, C07D213/803, C07C211/45, C07C211/64

[54] 標題 Título  : 製造2-[(3,5-二氟-3’-甲氧基-1,1’-聯苯-4-基)氨基]煙酸的方法。

   Processo de preparação de «2-[(3,5-difluoro-3’-methoxy-1,1’-biphenyl-4-yl)amino]nicotinic 

acid».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及製造2-[(3,5-二氟-3’-甲氧基-1,1’-聯苯-4-基)氨基]煙酸的方法，其包括以下步驟：a）

提供3,5-二氟-3’-甲氧基聯苯-4-胺；b）製備並分離3,5-二氟-3’-甲氧基聯苯-4-胺的銨鹽；和c）

使在b）中獲得的3,5-二氟-3’-甲氧基聯苯-4-胺進一步反應以獲得2-[(3,5-二氟-3’-甲氧基-1,1’-

聯苯-4-基)氨基]煙酸。 

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

2009/10/16 09382212.0 歐洲聯盟 União Europeia

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/000089 2015/02/09 轉讓

Transmissão

尼科克斯公司 NICOX SCIENCE IRELAND, com sede 

em Riverside One, Sir John Rogerson’s 

Quay, Dublin 2, Ireland
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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/001232

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/08/23

[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 : 續天曙 

[51] 分類 Classificação  : A63F13/00

[54] 標題 Título  : 一種具有即時監視影像的賭場系統。

   Um tipo de sistema de casino com a vigilância de imagem instantânea.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明揭露一種具有即時監視影像的賭場系統，其包含一博弈裝置與監視鏡頭關聯表，為分別

實施於賭場管理系統及賭場監視系統之中，該博弈裝置與監視鏡頭關聯表記錄至少一博弈裝

置各自對應的至少一監視鏡頭，以建立連結關係，因此該賭場管理系統只要記載博弈裝置的編

號與對應的特殊事件的發生時間與事件類型，即可發出訊號要求賭場監視系統，依據博弈裝置

與監視鏡頭關聯表，找出該博弈裝置對應的監視鏡頭，並將即時監視影像回傳該賭場管理系

統，據此，管理人員可以即時取得特殊事件的即時監視影像，以在第一時間作出適當的處置，而

滿足使用上的需求。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : I/001233

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/08/26

[71] 申請人 Requerente : SHFL entertainment, Inc.

 地址 Endereço  : 1106 Palms Airport Drive, Las Vegas, Nevada 89119, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : STASSON, James B., RYNDA, Robert J., SCHEPER, Paul K., SWANSON, Ronald R., 

GRAUZER, Attila

[51] 分類 Classificação  : A63F1/12

[54] 標題 Título  : 包括多張牌存儲艙的批量洗牌裝置及相關方法。

   Dispositivo para embaralhar as cartas em lote contendo multi-compartimento de armaze-

namento de cartas e o respectivo método.
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[57] 摘要 Resumo  : 一種自動洗牌機，包括：紙牌輸入機構，用於將紙牌輸入到所述洗牌機中；紙牌存儲設備，用於

從所述紙牌輸入機構接收紙牌並且暫時將紙牌存儲在所述洗牌機內；以及紙牌輸出機構，用於

從所述洗牌機中輸出洗過的紙牌。所述紙牌存儲設備可以包括可移動架子，所述可移動架子被

配置為在所述洗牌機內豎直移動。所述可移動架子可以在其中具有多個紙牌存儲艙，每個紙牌

存儲艙被設定尺寸且被配置為在其中容納兩張紙牌。所述紙牌輸出機構包括可移動彈出器，所

述可移動彈出器被配置為從所述可移動架子的兩個或更多個紙牌存儲艙中同時彈出紙牌。相

關方法包括製造這樣的洗牌機的方法以及使用這樣的洗牌機的方法。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : I/001237

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/09/10

[71] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço  : 3355 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, NV 89109, the United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : MERRILL, Timothy

[51] 分類 Classificação  : G07F17/32

[54] 標題 Título  : 現場遊戲的遠程投注。

   Apostas remotas em jogos ao vivo.

[57] 摘要 Resumo  : Num aspecto, um método para apostas remotas é fornecido, incluindo o método a identifi-

cação de um ou mais jogos ao vivo abertos disponíveis para apostas, que recebe um pedido 

de aposta de um utilizador para uma ou mais apostas sobre um ou mais resultados de um 

ou mais jogos de um ou mais jogos ao vivo abertos, determinando um resultado de um ou 

mais jogos, em que o resultado do jogo é determinado com base na informação do jogo em 

tempo real, recebida a partir de uma ou mais fontes e de iniciar uma transacção financeira 

para resolver uma ou mais apostas feitas pelo utilizador, pelo menos em parte, com base no 

resultado de determinado de um ou mais jogos.

 附圖 Figura : 

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

2013/08/27 14/011,627 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001262

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/03/04

[71] 申請人 Requerente : Konami Gaming, Inc.



3650 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 9 期 —— 2015 年 3 月 4 日

 地址 Endereço  : 585 Trade Center Drive, Las Vegas, Nevada 89119, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : DELEKTA, Scott

[51] 分類 Classificação  : A63F13/12

[54] 標題 Título  : 遊戲機和允許遊戲者玩具有符號選擇區域的轉輪的遊戲機的方法。

   Máquina de jogos e métodos que permitem a um jogador jogar as máquinas de jogos com 

as bobinas de zonas de selecção de símbolos.

[57] 摘要 Resumo  : 本文描述了一種允許遊戲者用遊戲機玩投幣遊戲的方法。該方法包括隨機地產生遊戲的結果，

其中所述結果包括第一結果和第二結果。該方法包括旋轉和停止多個轉輪以顯示第一結果，探

測第一結果中符號選擇區域的出現，以及相應地選擇顯示在該符號選擇區域中的至少一個符

號。該方法還包括顯示第二結果並根據第二結果向遊戲者提供獎勵，該第二結果包括第一結果

和被選擇的顯示在符號選擇區域中的至少一個符號。 

 附圖 Figura : 

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

2013/08/16 2013216675 澳大利亞 Austrália

[21] 編號 N.º  : I/001296

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/10

[71] 申請人 Requerente : Novel Tech International Limited

 地址 Endereço  : Unit C, 19/F, Entertainment Building, 30 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

[72] 發明人 Inventor : Jay Chun

[51] 分類 Classificação  : A63F13/00

[54] 標題 Título  : 使用便攜式裝置進行的賭桌博彩錦標賽。

   Campeonato de jogos de fortuna ou azar de mesa de jogos realizado com o uso de disposi-

tivo portátil.

[57] 摘要 Resumo  : 賭桌博彩錦標賽系統可包括賭客終端機、電子賭桌及／或遠端伺服器。賭客終端機可設有外

殼、位或約於該處的控制器、輸入及輸出組件及與（設有其他功能相若的博彩裝置、賭桌及遠

端伺服器）外間博彩網絡連接的通訊介面。控制器及／或伺服器可方便向賭客提供錦標賽資

訊，有關資訊可包括賭客是否取得晉級錦標賽下一輪賽事的資格，誰是賭客最需要認真應付的

對手，及／或他們之間的籌碼差距。終端機亦可方便進行非同步及按個人節奏進行的錦標賽博

彩，按要求在不同錦標賽賭桌之間轉換賭桌，以及與賭桌博彩錦標賽的博彩同步進行其他非錦

標賽的博彩。便攜式電腦裝置可用作賭客終端機，亦可讓賭客按真實或練習假作博彩模式進行

博彩。 

 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

2013/09/03 14/017,073 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001297

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/10

[71] 申請人 Requerente : Novel Tech International Limited

 地址 Endereço  : Unit C, 19/F, Entertainment Building, 30 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

[72] 發明人 Inventor : Jay Chun

[51] 分類 Classificação  : A63F1/06

[54] 標題 Título  : 為單局博彩提供多選擇多結果的賭桌系統。

   Sistema de mesa de jogos fornecendo multi-opções e multi-resultados para os jogos de for-

tuna ou azar de «single-board».

[57] 摘要 Resumo  : 用於主辦涉及賭注的現場賭桌博彩的電子賭桌，可包括實體桌面、荷官台、多部賭客終端機及

賭桌控制器。實體桌面可讓任用現場荷官及實體博彩組件的現場賭桌博彩得以進行。荷官台在

接近實體桌面的位置，讓現場荷官在場促成博彩。賭客終端機讓現場賭客進行博彩，並將包括

與設有輸入及輸出裝置的賭客介面聯結的賭客終端機處理器。與賭客終端機聯結的賭桌控制

器，將控制各項賭桌功能，並管理現場賭桌博彩的第一手牌與第二手牌之間對決。如有多位現

場賭客，每人均可根據同一第二手牌，獨立作出不同現場博彩決定，而博彩的解決，將因賭客而

異，視乎不同的現場博彩決定而定。 

 附圖 Figura : 

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

2013/07/22 13/948,101 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001298

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/10

[71] 申請人 Requerente : Novel Tech International Limited

 地址 Endereço  : Unit C, 19/F, Entertainment Building, 30 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

[72] 發明人 Inventor : Jay Chun

[51] 分類 Classificação  : A63F13/00

[54] 標題 Título  : 按個人節奏進行的賭桌博彩錦標賽。

   Campeonato de jogos de fortuna ou azar de mesa de jogos realizado de acordo com o ritmo 

individual.

[57] 摘要 Resumo  : 賭桌博彩錦標賽系統可包括賭客終端機、電子賭桌及／或遠端伺服器。賭客終端機可設有外

殼、位或約於該處的控制器、輸入及輸出組件及與（設有其他功能相若的博彩裝置、賭桌及遠

端伺服器）外間博彩網絡連接的通訊介面。控制器及／或伺服器可方便向賭客提供錦標賽資

訊，有關資訊可包括賭客是否取得晉級錦標賽下一輪賽事的資格，誰是賭客最需要認真應付的

對手，及／或他們之間的籌碼差距。終端機亦可方便進行非同步及按個人節奏進行的錦標賽博
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彩，按要求在不同錦標賽賭桌之間轉換賭桌，以及與賭桌博彩錦標賽的博彩同步進行其他非錦

標賽的博彩。便攜式電腦裝置可用作賭客終端機，亦可讓賭客按真實或練習假作博彩模式進行

博彩。 

 附圖 Figura : 

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

2013/09/03 14/017,071 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001305

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/30

[71] 申請人 Requerente : Konami Gaming, Inc.

 地址 Endereço  : 585 Trade Center Drive, Las Vegas, Nevada 89119, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : SUDA, Satoshi

[51] 分類 Classificação  : A63F13/00

[54] 標題 Título  : 遊戲機和允許遊戲者利用相同的轉輪玩具有多個遊戲的遊戲機的方法。

   Máquina de jogos e métodos que permitem a um jogador jogar uma máquina de jogos com 

vários jogos usando a mesma bobina.

[57] 摘要 Resumo  : 本文描述了一種利用相同的轉輪將多個遊戲提供給遊戲者的遊戲機。遊戲機顯示包括第一顯

示區域中的轉輪的第一部分的第一遊戲，並且同時顯示包括顯示在第二顯示區域中的轉輪的

第二部分的第二遊戲。遊戲機隨機地產生第一遊戲的結果，旋轉並停止至少一個轉輪以在第一

顯示區域中顯示第一遊戲結果，並根據第一遊戲結果獎勵遊戲者獎品。 

 附圖 Figura : 

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

2013/07/26 2013209366 澳大利亞 Austrália

[21] 編號 N.º  : I/001322

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/08/08

[71] 申請人 Requerente : 天使遊戲紙牌股份有限公司

   ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço  : 日本國大阪府大阪市中央區瓦屋町二丁目10番1號（542-0066）

   10-1, Kawarayamachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 542-0066, Japan
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 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 重田 泰 SHIGETA, Yasushi 

[51] 分類 Classificação  : A63F1/18

[54] 標題 Título  : 用於管理混洗遊戲紙牌包的方法。

   Método para a administração de um pacote de cartas de jogar embaralhadas.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明是針對提供用於管理混洗遊戲紙牌包以防止在賭場欺詐更換紙牌的方法的目標設計

的。管理系統7被編程以通過利用由加載步驟和卸載步驟獲得的信息計算在後院8、遊戲桌11

的地點、載體9的地點和處置地點10處的每個地點的混洗遊戲紙牌的所有包2的地點和數量，

並且管理系統7通過每個ID代碼庫1計算通過用於登記到管理系統7的數據庫的登記步驟登記

的所有包的地點和來自從加載步驟和卸載步驟獲得的信息的一個接一個地點的包的每個數

量。接著，管理系統7被編程以通過將在登記步驟中登記的所有ID代碼的信息與從加載步驟和

卸載步驟的計算步驟處獲得的所有包的每個地點處的ID代碼進行比較並且向管理部門或向主

要管理組織報告有關丟失包來識別是否存在丟失包。 

 附圖 Figura : 

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

2013/08/08 2013213710 澳大利亞 Austrália

2014/03/24 2014201757 澳大利亞 Austrália

[21] 編號 N.º  : I/001324

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/08/12

[71] 申請人 Requerente : BALLY TECHNOLOGIES ANZ PTY LTD

 地址 Endereço  : 1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, Australia

 國籍 Nacionalidade  : 澳大利亞 Australiana 

[72] 發明人 Inventor : Qin You

[51] 分類 Classificação  : A63F13/00

[54] 標題 Título  : 可選擇的獎勵遊戲賭博機和方法。

   Máquina de jogos de fortuna ou azar e método para o jogo de prémio seleccionável.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了一種賭博機和操作方法，其中進行主遊戲，接著可以觸發特徵遊戲。所述特徵遊

戲允許玩家從對陣列的選擇中選擇模擬的滾軸遊戲陣列，其中所述陣列中的至少一些具有相

對於選擇其他陣列不同數量的符號位置。 

 附圖 Figura : 

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

2013/08/12 2013216580 澳大利亞 Austrália
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根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的發明專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/000387 2015/02/02 SHFL entertainment, Inc. 第98條，連同第9條第1款a）項及f）項和第62條第1款d）項。

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º 

e a alínea d) do n.º 1 do art.º 62.º

I/000609 2015/02/02 IGT 第86條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

I/000628 2015/02/02 GAMING PARTNERS 

INTERNATIONAL

第86條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

I/000650 2015/02/02 IGT 第86條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

I/000764 2015/02/02 IGT 第98條，連同第9條第1款a）項和第61條，以及第9條第1款f）項。

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 

61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º 

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/000123

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/09/05

[71] 申請人 Requerente : Novel Tech International Limited

 地址 Endereço  : Unit C, 19/F, Entertainment Building, 30 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade  : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
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[72] 發明人 Inventor : Jay Chun
[51] 分類 Classificação  : A63F1/06
[54] 標題 Título  : 為單局博彩提供多選擇多結果的賭桌系統。
   Sistema de mesa de jogos fornecendo multi-opções e multi-resultados para os jogos de for-

tuna ou azar de «single-board».
[57] 摘要 Resumo  : 主辦涉及賭注的現場賭桌博彩的電子賭桌，可包括實體桌面、荷官台、多部賭客終端機及賭桌

控制器。實體桌面可讓任用現場荷官及實體博彩組件的現場賭桌博彩得以進行。荷官台在接近

實體桌面的位置，讓現場荷官在場促成博彩。賭客終端機讓現場賭客進行博彩，並將包括與設

有輸入及輸出裝置的賭客介面聯結的賭客終端機處理器。與賭客終端機聯結的賭桌控制器，

將控制各項賭桌功能，並管理現場賭桌博彩的第一手牌與第二手牌之間對決。如有多位現場賭

客，每人均可根據同一第二手牌，獨立作出不同現場博彩決定，而博彩的解決，將因賭客而異，

視乎不同的現場博彩決定而定。 
 附圖 Figura : 

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

2013/07/22 13/948101 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : U/000137
[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/10/10
[71] 申請人 Requerente : Novel Tech International Limited
 地址 Endereço  : Unit C, 19/F, Entertainment Building, 30 Queen’s Road Central, Hong Kong
 國籍 Nacionalidade  : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
[72] 發明人 Inventor : Jay Chun
[51] 分類 Classificação  : A63F13/00
[54] 標題 Título  : 按個人節奏進行的賭桌博彩錦標賽。
   Campeonato de jogos de fortuna ou azar de mesa de jogos realizado de acordo com o ritmo 

individual.
[57] 摘要 Resumo  : 賭桌博彩錦標賽系統可包括賭客終端機、電子賭桌及／或遠端伺服器。賭客終端機可設有外

殼、位或約於該處的控制器、輸入及輸出組件及與（設有其他功能相若的博彩裝置、賭桌及遠

端伺服器）外間博彩網絡連接的通訊介面。控制器及／或伺服器可方便向賭客提供錦標賽資

訊，有關資訊可包括賭客是否取得晉級錦標賽下一輪賽事的資格，誰是賭客最需要認真應付的

對手，及／或他們之間的籌碼差距。終端機亦可方便進行非同步及按個人節奏進行的錦標賽博

彩，按要求在不同錦標賽賭桌之間轉換賭桌，以及與賭桌博彩錦標賽的博彩同步進行其他非錦

標賽的博彩。便攜式電腦裝置可用作賭客終端機，亦可讓賭客按真實或練習假作博彩模式進行

博彩。 
 附圖 Figura : 

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

2013/09/03 14/017,071 美國 Estados Unidos da América



3656 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 9 期 —— 2015 年 3 月 4 日

[21] 編號 N.º  : U/000138

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/10/10

[71] 申請人 Requerente : Novel Tech International Limited

 地址 Endereço  : Unit C, 19/F, Entertainment Building, 30 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

[72] 發明人 Inventor : Jay Chun

[51] 分類 Classificação  : A63F13/00

[54] 標題 Título  : 使用便攜式裝置進行的賭桌博彩錦標賽。

   Campeonato de jogos de fortuna ou azar de mesa de jogos realizado com o uso de disposi-

tivo portátil.

[57] 摘要 Resumo  : 賭桌博彩錦標賽系統可包括賭客終端機、電子賭桌及／或遠端伺服器。賭客終端機可設有外殼、

位或約於該處的控制器、輸入及輸出組件及與（設有其他功能相若的博彩裝置、賭桌及遠端伺

服器）外間博彩網絡連接的通訊介面。控制器及／或伺服器可方便向賭客提供錦標賽資訊，有

關資訊可包括賭客是否取得晉級錦標賽下一輪賽事的資格，誰是賭客最需要認真應付的對手，

及／或他們之間的籌碼差距。終端機亦可方便進行非同步及按個人節奏進行的錦標賽博彩，按

要求在不同錦標賽賭桌之間轉換賭桌，以及與賭桌博彩錦標賽的博彩同步進行其他非錦標賽的

博彩。便攜式電腦裝置可用作賭客終端機，亦可讓賭客按真實或練習假作博彩模式進行博彩。 

 附圖 Figura : 

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

2013/09/03 14/017,073 美國 Estados Unidos da América

更正

Rectificações

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

D/001037
D/001038

創作人（2014年3月19日第12期第二
組《澳門特別行政區公報》）

Criador (B.O. da RAEM n.º 12, II 
Série, de 19 de Março de 2014)

仇祖熏

CHOU, Cho Fan Jonathan
仇祖薰

CHOU, Cho Fan Jonathan

二零一五年二月十二日於經濟局——局長 蘇添平

Direcção dos Serviços de Economia, aos 12 de Fevereiro de 2015. 

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

（是項刊登費用為 $639,860.00）
(Custo desta publicação $ 639 860,00)

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 售 價  $330.00
PREÇO DESTE NÚMERO $ 330,00
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