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經 濟 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

通 告

Aviso

商標之保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

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

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

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

Dezembro, a seguir se publica(m) o(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM e que, a partir da data da publicação deste 

aviso, começa a contar-se o prazo de dois meses para apresentação de reclamações.

[210] 編號 N.º : N/076923

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/07/10

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : 125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, MALTA

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

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

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

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

cos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de com-

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

gravados; discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música des-

carregáveis; toques descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electróni-

cas, descarregáveis; filmes, expostos; auriculares, hologramas; caixas de som, musical; com-

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

eléctricos; monitores (hardware de computador); monitores (programas de computador); 
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tapete para ratos; computadores portáteis (notebook); meios de dados ópticos; discos óp-

ticos; estéreos pessoais; leitores de média portáteis; telefones portáteis; gira-discos; apare-

lhos para gravação de sons; suportes de gravação de sons; aparelhos de reprodução de sons; 

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

gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televisivos; 

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

vídeo; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos de computador (software in-

formático); software informático para jogos de computador; software informático de entre-

tenimento para jogos de computador; software informático descarregáveis; jogos electróni-

cos descarregáveis; software informático de jogos de vídeo; programas de jogos de compu-

tador multimédia interactiva; software informático de jogos para uso em telemóveis, tablets 

e outros dispositivos electrónicos móveis; software informático de jogos descarregáveis em 

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

em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software informático des-

carregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/01/11 011482254 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/076924

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/07/10

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : 125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, MALTA

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

permeável.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/01/11 011482254 歐洲聯盟 União Europeia
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[210] 編號 N.º : N/076925

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/07/10

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : 125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, MALTA

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

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

informações educacionais; exame educacional; publicações assistidas por computador 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

software de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/01/11 011482254 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/076926

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/07/10

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : 125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, MALTA

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

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

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

computadores; programas para operação de computadores, gravados; dispositivos periféri-
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cos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de com-

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

gravados; discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música des-

carregáveis; toques descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electróni-

cas, descarregáveis; filmes, expostos; auriculares, hologramas; caixas de som, musical; com-

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

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

tapete para ratos; computadores portáteis (notebook); meios de dados ópticos; discos óp-

ticos; estéreos pessoais; leitores de média portáteis; telefones portáteis; gira-discos; apare-

lhos para gravação de sons; suportes de gravação de sons; aparelhos de reprodução de sons; 

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

gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televisivos; 

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

vídeo; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos de computador (software in-

formático); software informático para jogos de computador; software informático de entre-

tenimento para jogos de computador; software informático descarregáveis; jogos electróni-

cos descarregáveis; software informático de jogos de vídeo; programas de jogos de compu-

tador multimédia interactiva; software informático de jogos para uso em telemóveis, tablets 

e outros dispositivos electrónicos móveis; software informático de jogos descarregáveis em 

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

em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software informático des-

carregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/01/14 011483971 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/076927

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/07/10

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : 125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, MALTA

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

permeável.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/01/14 011483971 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/076928

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/07/10

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : 125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, MALTA

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

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

informações educacionais; exame educacional; publicações assistidas por computador 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

software de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/01/14 011483971 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/077500

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/07/29

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : 125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

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

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

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

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

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

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

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

cos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de com-

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

gravados; discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música des-

carregáveis; toques descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electróni-

cas, descarregáveis; filmes, expostos; auriculares, hologramas; caixas de som, musical; com-

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

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

tapete para ratos; computadores portáteis (notebook); meios de dados ópticos; discos óp-

ticos; estéreos pessoais; leitores de média portáteis; telefones portáteis; gira-discos; apare-

lhos para gravação de sons; suportes de gravação de sons; aparelhos de reprodução de sons; 

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

gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; aparelhos televisivos; 

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

vídeo; tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; jogos de computador (software in-

formático); software informático para jogos de computador; software informático de entre-

tenimento para jogos de computador; software informático descarregáveis; jogos electróni-

cos descarregáveis; software informático de jogos de vídeo; programas de jogos de compu-

tador multimédia interactiva; software informático de jogos para uso em telemóveis, tablets 

e outros dispositivos electrónicos móveis; software informático de jogos descarregáveis em 

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

em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software informático des-

carregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, vermelho, branco, azul, amarelo, verde e cor-de-rosa.

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

2013/01/28 1262019 比利時-盧森堡-荷蘭 Benelux

[210] 編號 N.º : N/077501

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/07/29

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : 125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25
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[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais (vestuário); calças para bebés (vestuário); lenços 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

permeável.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, vermelho, branco, azul, amarelo, verde e cor-de-rosa.

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

2013/01/28 1262019 比利時-盧森堡-荷蘭 Benelux

[210] 編號 N.º : N/077502

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/07/29

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : 125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

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

informações educacionais; exame educacional; publicações assistidas por computador 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

res múltiplos através da internet, redes electrónicas de comunicação ou através duma rede 
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informática global; publicação de software de jogos para computador, jogos electrónicos e 

software de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de laranja, tons de vermelho, castanho, branco, roxo, tons de azul, amarelo, verde e 

cor-de-rosa.

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

2013/01/28 1262019 比利時-盧森堡-荷蘭 Benelux

[210] 編號 N.º : N/077860

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/08

[730] 申請人 Requerente : 梁蘭英 

 地址 Endereço : 中國廣西省南寧市民族大道166號陽光100上東國際T2棟2108室 

 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；咖啡飲料；冰茶；茶飲料；糖；蛋糕；麵包；食用澱粉；冰淇淋；果汁刨冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/077861

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/08

[730] 申請人 Requerente : 梁蘭英 

 地址 Endereço : 中國廣西省南寧市民族大道166號陽光100上東國際T2棟2108室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 飲料製作配料；無酒精飲料；無酒精果汁飲料；果汁冰水（飲料）；無酒精果茶；以蜂蜜為主的

無酒精飲料；可樂；奶茶（非奶為主）；豆類飲料；果汁。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/078254

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/21

[730] 申請人 Requerente : LINE Corporation

 地址 Endereço : Shibuya Hikarie 27th Floor, 2-21-1 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8510, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; papel reagente para fins médicos; 

papel oleado para fins médicos; máscaras sanitárias; pastilha de embrulho para doses me-

dicinais; gazes para pensos; cápsulas vazias para farmacêuticos; remendos para os olhos; 

ligaduras para as orelhas; pensos menstruais; tampões menstruais; guardanapos sanitários; 

cuecas sanitárias; algodão absorvente; gesso adesivo; ligaduras para pensos; curativos líqui-

dos; pensos para amamentação; fraldas; capas para fraldas; papel à prova de traças; farinha 

láctea para bebés; suplementos dietéticos para humanos; bebidas para bebés; alimentos 

para bebés.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/12 2013-044799 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/078255

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/21

[730] 申請人 Requerente : LINE Corporation

 地址 Endereço : Shibuya Hikarie 27th Floor, 2-21-1 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8510, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de jogo para máquinas de jogos de vídeo de salões de jogos; telefones portáteis; 

aparelhos de monitorização, eléctricos; máquinas de fax; equipamento para transmissão de 

faxes; televisores [aparelhos de televisão]; rádios; videotelefones; transceptores de mão; dis-

positivos de navegação para veículos [computadores]; dispositivos de navegação por saté-

lite; dispositivos de Sistemas de Posicionamento Global [GPS]; leitores de áudio portáteis; 

leitores de discos compactos;  leitores de cassetes; gira-discos; suportes de registos sonoros; 

leitores de DVDs; gravadores de DVD; câmaras digitais; molduras digitais para fotografias; 

câmaras de vídeo [câmaras gravadoras]; leitores de videodiscos; leitores portáteis; correias 

de telemóveis; carregadores de telemóveis; capas de telemóveis; estojos de telemóveis; 

filtros de ecrã para telemóveis; conjuntos de mãos-livres para telemóveis; auscultadores; 

altifalantes; microfones [para dispositivos de telecomunicações]; aparelhagens estereofóni-

cas, outros dispositivos e máquinas de telecomunicações; suportes de registo óptico; mode-

ms; computadores; computadores portáteis (laptops); bolsas para computadores portáteis 

(laptops); computadores tablete; estojos feitos especificamente para computadores tablete; 

monitores [hardware de computador]; monitores sensíveis ao toque para computadores; 

canetas electrónicas [unidades de visualização]; teclados de computador; impressoras para 

computadores; periféricos para computador; programas de computador (programas), gra-

vados; programas de computador (software descarregável); programas de jogos de compu-

tador; programas descarregáveis para telemóveis; cartões magnéticos codificados; unidades 

flash de USB; rato (equipamento de processamento de dados); tapetes de rato; leitores de 

caracteres ópticos: scanners [equipamento de tratamento de dados]; dicionários electró-
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nicos; leitores de códigos de barra; agendas electrónicas; dicionários electrónicos; calcu-

ladoras de bolso; tradutores electrónicos portáteis; cartões com circuitos integrados [car-

tões inteligentes]; microplacas [circuitos integrados]; rótulos electrónicos para produtos; 

semicondutores; microscópios electrónicos e outros dispositivos e máquinas electrónicos; 

lentes de contacto; estojos para lentes de contacto; óculos de sol; óculos desportivos; lune-

tas [óculos de ver e óculos protectores]; estojos para lunetas; correntes para óculos; estojos 

para óculos; armações para lunetas; óculos de natação; cartuchos de jogos de computador; 

programas de jogos de computador; ficheiros de música descarregáveis; discos fonográficos; 

toques descarregáveis para telemóveis; filmes cinematográficos impressionados; filmes de 

diapositivos impressionados; molduras para dispositivos; desenhos animados; ficheiros de 

imagens descarregáveis; discos compactos [áudio-vídeo]; publicações electrónicas, descar-

regáveis.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/12 2013-044799 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/078256

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/21

[730] 申請人 Requerente : LINE Corporation

 地址 Endereço : Shibuya Hikarie 27th Floor, 2-21-1 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8510, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos; argolas para chaves (artigos de fantasia); guarda-jóias; taças; placas co-

memorativas; ornamentos pessoais (artigos de joalharia); ornamentos em metais preciosos 

para sapatos; relógios de pulso e relógios de mesa e parede.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/12 2013-044799 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/078257

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/21

[730] 申請人 Requerente : LINE Corporation

 地址 Endereço : Shibuya Hikarie 27th Floor, 2-21-1 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8510, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Pasta adesiva e outros adesivos para papelarias ou uso doméstico; embalagens de papel; 

sacos de papel e sacolas; papel de embrulho; papel para empacotar; tubos de cartão; cartão; 

embalagens de cartão; sacos de lixo de feitos de cartão; cartazes feitos de cartão; bandeiras 

feitas de cartão; cartões de identificação feitos de cartão; estampas de cartão; artigos de 

papelaria feitos de cartão; sacos de lixo feitos de papel ou de plástico; cartazes de papel; 

bandeiras de papel; toalhas higiénicas de mão feitas de papel; toalhas de papel; guardana-
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pos de mesa feitos de papel; toalhas de mão de papel; lenços de papel; lenços de papel para 

remover maquilhagem; bibes de papel; toalhas de mesa de papel; papel higiénico; cartões 

de identificação para bagagens; bilhetes de lotaria impressos (sem ser brinquedos); papel 

e cartão; papel higiénico para toilette; lencinhos de papel; papel para escrever; artigos de 

papelaria; carimbos de endereços; marcadores para livros; protectores para ponta de lápis; 

lápis de cera; cartões de felicitações; canetas feltro; selos (artigos de papelaria); lápis me-

cânicos; álbuns para recortes; cadernos para desenhos; carimbos; autocolantes (artigos de 

papelaria); cadernos; pastel; canetas feitas de feltro; corta papéis (abridores de cartas); cli-

pes para canetas; esferográficas; blocos de folhas soltas; caixas para selos; tapetes de tinta; 

lápis; tachas; artigos para correspondência; livros memorandos de bolso; fitas correctoras 

(artigos de escritório); pastas para papéis; borrachas; globos terrestres; implementos de 

escrita (instrumentos de escrita); suportes para canetas e lápis; envelopes; transferidores 

(para uso em papelarias e escritórios); pesos para papéis; blocos de notas; tinta indiana; 

caneta-tinteiro; pincéis de escrita; postais; postais fotográficos; folhas de música; catálogos; 

calendários; bilhetes; cartões de troca (sem ser jogos); panfletos; cartazes; material impres-

so; revistas (periódicos); publicações impressas; livros; livretos; jornais; plantas; planos; 

prospectos; mapas geográficos; periódicos; almanaques; livros cómicos; outros materiais 

impressos; litografias; trabalhos de pintura e caligrafia; pinturas e outras reproduções; foto-

grafias; suportes para fotografias.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/12 2013-044799 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/078258

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/21

[730] 申請人 Requerente : LINE Corporation

 地址 Endereço : Shibuya Hikarie 27th Floor, 2-21-1 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8510, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Armações para mala de mão; armações para porta-moedas; recipientes de couro para 

embalagem industrial; vestuário para animais de estimação; malas e artigos semelhantes; 

bolsas e artigos semelhantes; estojos de toilette (não equipados); chapéus-de-chuva e suas 

peças; bengalas; bengalões; peças metálicas para bengalões e bengalas; punhos para benga-

lões e bengalas; artigos de selaria; couro e peles (em bruto e semi-trabalhados); lâmina de 

couro; arreios para animais.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/12 2013-044799 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/078259

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/21
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[730] 申請人 Requerente : LINE Corporation

 地址 Endereço : Shibuya Hikarie 27th Floor, 2-21-1 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8510, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Almofadas (mobiliário); almofadas de chão japonesas (zabuton); almofadas; colchões; ta-

petes para parques infantis; ventoinhas horizontais portáteis; ventoinhas flexíveis portáteis; 

toalheiros (não metálicos); mobiliário; cómodas e artigos semelhantes; secretárias e artigos 

semelhantes; cadeiras e artigos semelhantes; espelhos, vidro para espelhos; bancadas de 

casa de banho; caixas e baús para brinquedos; suportes para chapéus-de-chuva; estantes 

para livros; persianas interiores para janela (para dar sombra) (mobiliário); persianas de 

vime, junco, ou bambu (sudare); cortinas de contas para decoração; estores; carrilhões de 

vento; balões publicitários; tabuletas verticais em madeira ou plástico; molduras.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/12 2013-044799 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/078260

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/21

[730] 申請人 Requerente : LINE Corporation

 地址 Endereço : Shibuya Hikarie 27th Floor, 2-21-1 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8510, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Fio dental [fio para limpar os dentes]; escovas de dentes [não eléctricas]; utensílios e cos-

méticos e de toilette; escovas; vidro bruto ou semitrabalhado [não para construções]; cristal 

[vidraria]; louça de barro; produtos cerâmicos para uso domestico; pauzinhos; equipamen-

tos de cozinha [excluindo «aquecedores de água a gás [para uso domestico], aquecedores 

de cozinha não eléctricos [para uso domestico], bancadas de cozinha e lava-louças de cozi-

nha; utensílios de cozinha e de lavagem; agitadores de água de banho quente [yukakibo]; 

bancos de casa de banho; baldes de casa de banho; apagadores de velas; castiçais; vasos 

para flores; dispositivos hidropónicos para uso horticulto doméstico; regadores; recipientes 

para a alimentação de animais de estimação; escovas para animais de estimação; objectos 

de mascas para animais de estimação; gaiolas para aves; bacias para aves; escovas de roupa; 

bacios de quarto; mealheiros; amuletos [omamori]; tiras de papel sagrados [omikuji]; caixas 

metálicas para distribuir guardanapos de papel; distribuidores de sabão; tanques [aquários 

interiores] e os respectivos acessórios; porta-rolos de papel higiénico; vasos para flores; ta-

ças para flores; letreiros verticais de vidro ou cerâmica; queimadores de perfume; escovas 

para sapatos; calçadeiras; panos para dar brilho ao calçado; esponjas para dar brilho ao 

calçado; formas para calçado [esticador].

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/12 2013-044799 日本 Japão
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[210] 編號 N.º : N/078261

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/21

[730] 申請人 Requerente : LINE Corporation

 地址 Endereço : Shibuya Hikarie 27th Floor, 2-21-1 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8510, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos de fios; materiais têxteis; tecidos tricotados; feltros e tecidos falsos; oleado; tecido 

impermeável gomado; tecido revestido de vinil; tecido emborrachado; materiais de filtro 

para tecidos; toalhas para fins domésticos; toalhas (de tecido); lenços; artigos pessoais de 

pano (sem ser vestuário); redes mosquiteiras; lençóis de cama; futons e colchas; capas para 

futons e colchas (tecido); varas para futons (futons não estofados); fronhas; cobertores; 

guardanapos de tecido para mesa; panos para pratos; cortinas para chuveiro; cartazes e 

bandeiras (sem ser de papel); cobertores de tecido para sanitas; cobertores de tecido para 

assentos; tapeçarias murais; cortinas; toalhas de mesa (sem ser de papel); cortinas (cortinas 

espessas); mantas (lençóis para embrulhar corpos); fatos para vestir corpos para funerais 

(kyokatabira kimono); telas de pano Japonesas com riscas vermelhas e brancas (kohaku-

-maku); telas de pano Japonesas com riscas pretas e brancas (kuroshiro-maku).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/12 2013-044799 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/078262

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/21

[730] 申請人 Requerente : LINE Corporation

 地址 Endereço : Shibuya Hikarie 27th Floor, 2-21-1 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8510, 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; máscaras de dormir; camisas interiores; macacões; casacos de malha; toucas 

para o banho; casacos curtos (vestuário); calças para corrida; calças de treino; lenços de 

cabeça; casacos para ski; calças para ski; calças; camisolas de lã; camisas de noite; toucas 

para dormir; gravatas; parkas; pijamas; cuecas; calções e cuecas de malha; blusas; camisolas 

interiores; camisas polo; ponchos; abafos; mantas; artigos de malha; impermeáveis; camisas 

para fatos; roupa interior (vestuário interior); uniformes escolares; peúgas e meia de vidro; 

roupa de noite; fatos de banho; toucas para natação; chapelaria para vestuário; uniformes; 

camisolas de malha para desporto; vestuário para ginástica; meias de vidro; polainitos; sus-

pensórios para meias de senhora;  suspensórios para peúgas; cintos para vestuário; calçado 

(sem ser calçado especial para desporto); sandálias; chinelos; botas curtas; sapatos de praia; 

botas; palmilhas; cavilhas para sapatos; pinos para sapatos; tachões (pregos) para sapatos; 

peças protectoras de metal para sapatos e botas; calcanhares para sapatos; chinelas de ba-

nho; dispositivos não derrapantes para calçado; calçado desportivo; fatos de máscara; fatos 

de animais de peluche; vestuário para ciclistas; luvas para ski; fitas para a cabeça (vestuário); 

vestuário para motoristas; fatos para ski aquático; botas para ski; botas para futebol; pitões 

para botas de futebol.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/12 2013-044799 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/078264

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/21

[730] 申請人 Requerente : LINE Corporation

 地址 Endereço : Shibuya Hikarie 27th Floor, 2-21-1 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8510, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos de diversão para utilização em parques de diversão; máquinas e 

equipamento para escorregas; máquinas de jogos de vídeo para salões de jogos; dispositi-

vos de entretenimento (accionados por moedas); controladores de máquinas de jogos; má-

quinas de jogos de vídeo para uso doméstico; máquinas de jogos portáteis com ecrãs LCD; 

bonecos; vestuário para bonecos tradicionais japoneses; brinquedos; brinquedos de mon-

tar; brinquedos ambulantes; brinquedos musicais; relógios de brincar; veículos de brincar; 

máscaras de brincar; rocas (brinquedos); piões (brinquedos); papagaios de papel; peluches;  

crackers (panchões brinquedos); decorações para árvores de natal (excluindo confeitaria e 

iluminação decorativa); bolas de sabão [brinquedos]; puzzles; discos voadores (brinquedos); 

veículos de brincar telecomandados; trotinetas de brincar; chapéus de papel para festas; 

veículos de brincar em miniature; piscinas (brinquedos); blocos de construção (brinquedos); 

caleidoscópios; modelos de brincar; balões de brincar; cavalos de baloiço; jogos de argolas; 

jogos; xadrez japonês [jogos de shoji]; jogos de lotaria com cartões de raspar; dados; fichas 

de jogos; copos para jogos de dados; damas chinesas; tabuleiros de xadrez; jogos de xadrez; 

tabuleiros de jogo de damas; peças do jogo de damas (equipamentos de jogos); cartas de 

jogar; jogos de dominó; jogos de gamão; cartas de jogar para o bingo; mah-jong; conjuntos 

de magia; jogos de tabuleiro; jogos de tabuleiro de futebol; discos giratórios para mesas 

de roleta; bolas para máquinas de jogos; equipamento para jogos realizados em espaços 

interiores; equipamento de jogos; máquinas e dispositivos de jogos; máquinas de pinball 

vertical japonês [máquinas de pachinko]; máquinas de slot [máquinas de diversão]; equi-

pamento para dardos; equipamento de bilhar; equipamento desportivo; máquinas e equi-

pamento de exercício; escorregas (equipamento para parques de recreio); trenós (produtos 

desportivos); caneleiras (equipamento desportivo); joelheiras (produtos desportivos); coto-

veleiras (produtos desportivos); baloiços; equipamento para o arco e fleche; patins de gelo; 

tacos de golfe; esquis; skates; tábuas de snowboard; asas-delta; bastões de girar; parapentes; 

vestuário protector para a esgrima; luvas de boxe; raquetes; equipamento de reabilitação; 

patins de rodas; bicicletas fixas de exercício; pranchas de natação; flutuadores de natação; 

equipamento de ginástica; mesas de pingue-pongue; luvas de beisebol; arnês de escalada; 

pranchas de surfe; esquis para o surfe; barbatanas para a natação; apetrechos de pesca; 

equipamento para apanhar insectos; redes entomológicas.

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

2013/06/12 2013-044799 日本 Japão

[

210] 編號 N.º : N/078265

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/21

[730] 申請人 Requerente : LINE Corporation

 地址 Endereço : Shibuya Hikarie 27th Floor, 2-21-1 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8510, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Óleos e gorduras alimentares; lacticínios; frutas congeladas; produtos de carne tratada; 

produtos de peixe tratado; vegetais e frutas tratadas; carril, guisados e misturas para sopas; 

flocos secos misturados para pôr com arroz em água quente (ochazuke-nori); condimentos 

em pó para pôr (uma pitada) em arroz (furi-kake).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/12 2013-044799 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/078266

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/21

[730] 申請人 Requerente : LINE Corporation

 地址 Endereço : Shibuya Hikarie 27th Floor, 2-21-1 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8510, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chá; bebidas feitas à base de chá; chá oolong [chá chinês]; chá preto [chá inglês]; chá feito 

de pó de cevada torrada com casca [mugi-cha]; chá verde japonês; chorume (excepto para 

fins médicos); café; bebidas feitas à base de café; cacau; bebidas feitas à base de chá; bebi-

das feitas à base de chocolate; gelo; confeitaria; doces com brinquedos; gelados; sorvetes; 

caramelo; rebuçados [doces]; pastilhas (confeitaria); bolachas; bolachas-de-água-e-sal; 

biscoitos; confeitaria para decorar árvores de natal; bolinhos de doce de amêndoas (maca-

roon); maçapão; pastilhas elásticas/chicletes; chocolate; tortilhas; tortas; pães e brioches; 

panquecas; pipocas; empadões de carne; roscas; gofres; sanduiches; tacos; tartes; bolinhos 

cozidos a vapor recheados de carne picada [chuka-manjuh]; hambúrgueres [sanduiches]; 

hambúrgueres com queijo [sanduiches]; cachorro quente [sanduiches]; pizas; rebuçados de 

geleia de fruta; iogurte gelado [gelados de confeitaria]; pudins; doces; bombons de choco-

late com recheio de gelado; confeitaria ocidental; mousse de sobremesa (confeitaria); arroz 

e doces glutinosos; flocos (produtos de cereais); produtos alimentares feitos a partir de 

aveia; condimentos [excepto especiarias]; molho de soja; mel; pasta de grãos de soja [con-

dimentos]; molhos de carne; ketchup; temperos de salada; molhos (condimentos); chutney; 

molho de tomate; maionese; adoçantes (natural); açúcar; sal para cozinhar; vinagre; sal 

para conservar a comida; melaço comestível; vinagre de malta; maltose [para finalidades 

culinárias]; misturas instantâneas para fazer gelados; misturas instantâneas para fazer 

sorvetes; massas; flocos de aveia; farinha de aveia; flocos de milho; barras de cereais; mas-
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sas de esparguete; massa; pão ralado; macarrão [não cozinhado]; massa para confeitaria; 

preparações á base de cereais; produtos transformados feitos à base da farinha; Bolinhos 

chineses recheados [gyoza, cozinhados]; bolinhos chineses cozinhados a vapor [shumai, 

cozinhados]; sushi; bolas de massa fritas com pedaços de polvo [takoyaki]; almoços em 

caixa [preparados]; ravioli; rolinhos fritos recheados com carne ou vegetais (spring rolls); 

massa cozinhada; misturas instantâneas para fazer doughnuts; misturas instantâneas para 

fazer pudins; misturas instantâneas para fazer panquecas; misturas instantâneas para fazer 

geleia; misturas instantâneas para fazer artigos de confeitaria; molhos para massas; farinha 

para a confeitaria; farinha de milho; farinha de trigo.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/12 2013-044799 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/078267

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/21

[730] 申請人 Requerente : LINE Corporation

 地址 Endereço : Shibuya Hikarie 27th Floor, 2-21-1 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8510, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; bebidas gaseificadas (bebidas refrescantes); sumos de fruta; sumos de vegetais 

(bebidas); extracto de lúpulo para fazer cerveja; bebidas à base de soro de leite coalhado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/12 2013-044799 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/078268

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/21

[730] 申請人 Requerente : LINE Corporation

 地址 Endereço : Shibuya Hikarie 27th Floor, 2-21-1 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8510, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educacionais e de formação relacionados com as artes, artesanato, desporto ou 

conhecimentos gerais; professor de conhecimentos de aprendizagem a longa-distância; for-

necimento de serviços de educação e entretenimento através de um programa de membros; 

exposições de bibliotecas e registos em linha; fornecimento de publicações electrónicas 

(excluindo versões descarregáveis); exposições de trabalhos cujo conteúdo é animação 

usando um terminal de comunicações; fornecimento de publicações electrónicas com de-

senhos animados; fornecimento de publicações electrónicas sobre jogos; aluguer de livros; 

exposições de arte; publicação de livros; produção de jornais e livros electrónicos dispo-

níveis na rede; fornecimento de informações recreativas; fornecimento de entretenimento; 
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fornecimento de informações sobre o entretenimento; planeamento e organização de exibi-

ções de filmes, programas, peças de teatro e espectáculos musicais; gestão ou planeamen-

to de concertos; exibição, produção ou distribuição de filmes; fornecimento de música e 

vídeos através de uma rede de comunicação; fornecimento de imagens e vídeos animados 

através da Internet; fornecimento de vozes e imagens de personagens e jogos de animação 

através da Internet; apresentação de espectáculos ao vivo; apresentação de peças de tea-

tro; apresentação de espectáculos musicais; produção de programas de radio ou televisão; 

planeamento e produção e programas animados; produção de vídeos educativos, culturais, 

de entretenimento e desportivos (excepto programas para filmes, programas televisivos e 

fins publicitários); produção de música (planeamento e produção); organização, gestão ou 

organização de concursos desportivos; organização, gestão ou realização de formas entre-

tenimento [excluindo filmes, programas, peças de teatro, espectáculos musicais, despor-

tos, corridas de cavalo, corridas de bicicleta, corridas de barco e corridas de automóveis]; 

organização, gestão ou realização de campos de férias; organização, gestão ou realização 

de campos desportivos; planeamento e gestão de desfiles de moda (para fins de entreteni-

mento); organização, gestão ou realização de concursos de trajes; gestão de concursos de 

entretenimento ou educação; realização ou planeamento e gestão de espectáculos de perso-

nagens; organização, gestão ou realização de corridas de cavalo; organização, gestão ou re-

alização de corridas de bicicletas; organização, gestão ou realização de corridas de barcos; 

organização, gestão ou realização de corridas de automóveis; fornecimento de instalações 

de diversões; fornecimento de instalações para bares de karaoke; fornecimento de centros 

de jogos; fornecimento de parques de diversão, aluguer de discos ou fitas magnéticas com 

gravações de som; aluguer de fitas magnéticas com imagens; fornecimento de jogos em li-

nha; fornecimento de informações sobre o fornecimento de jogos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/12 2013-044799 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/078356

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/27

[730] 申請人 Requerente : DR. Alex Wellendorff GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Alexander-Wellendorff-Str. 4, 75172 Pforzheim, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Lojas de venda a retalho, em particular fornecimento e distribuição para terceiros em bou-

tiques e em centros comerciais relacionados com cosméticos, artigos de joalharia, artigos 

em couro e imitações de couro, baús e sacos de viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol 

e bengalas, mobiliário e peças de mobiliário, vestuário, calçado e chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/02/27 011609179 美國 Estados Unidos da América
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[210] 編號 N.º : N/078408

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/28

[730] 申請人 Requerente : Valentino S.p.A.

 地址 Endereço : Via Turati, 16/18 20121 Milano 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 : 皮革及人造皮革，以及不屬別類的皮革及人造皮革製品；錢包；書包；學校書包；名片皮夾；旅

行箱；背包；帆布背包；皮夾；購物袋；公事箱；海灘袋；袋子；手提包；旅行袋；手提包骨架；小

錢袋；公事包；皮革製盒；未附配件之化妝箱；皮革製鑰匙包；手提箱；運動用提背袋；皮革製帽

盒；旅行用衣物袋；皮製肩帶；皮革製帶；毛皮；未加工之毛皮；狗項圈；寵物衣服；雨傘；手杖；

鞭子；馬具；馬具配件。（全屬第18類產品）  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/07 MI2013C002299 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/078409

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/28

[730] 申請人 Requerente : Valentino S.p.A.

 地址 Endereço : Via Turati, 16/18 20121 Milano Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服；工作服；內衣；毛衣；襯衫；無袖罩衫背心；套裝；成衣；褲子；外衣；針織衣服；外套；裙；

襯裙；套頭毛衣；輕便外套；夾克；毛呢夾克；滑雪夾克；滑雪褲；皮製外衣；皮衣；T恤；短上

衣；寬鬆的長褲；晨袍；禮服；背心；平針織物；睡衣；浴袍；胸罩；女用貼身內衣；緊身內衣；長

襯裙；童裝；初生嬰兒服；泳帽；泳衣；體操服；防水衣服；雨衣；化裝舞會服裝；靴鞋；拖鞋；游

泳或浴室用拖鞋；靴；運動靴；騎馬靴；高筒橡膠套鞋；鞋；海灘鞋；涼鞋；運動鞋；體操鞋；套

鞋；帽子；有邊的帽子；無邊便帽；帽舌；襪子；襪帶；長襪；吊襪帶；手套；連指手套；暖手筒；

披肩；領結；領帶；圍巾及軟薄綢的手帕；面紗；紮染印花大手帕；女用毛皮披肩；毛皮製腰帶

（衣服）；結婚禮服。（全屬第25類產品）  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/07 MI2013C002299 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/078410

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/28

[730] 申請人 Requerente : Valentino S.p.A.

 地址 Endereço : Via Turati, 16/18 20121 Milano Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，以及不屬別類的皮革及人造皮革製品；錢包；書包；學校書包；名片皮夾；旅

行箱；背包；帆布背包；皮夾；購物袋；公事箱；海灘袋；袋子；手提包；旅行袋；手提包骨架；小

錢袋；公事包；皮革製盒；未附配件之化妝箱；皮革製鑰匙包；手提箱；運動用提背袋；皮革製帽

盒；旅行用衣物袋；皮製肩帶；皮革製帶；毛皮；未加工之毛皮；狗項圈；寵物衣服；雨傘；手杖；

鞭子；馬具；馬具配件。（全屬第18類產品）  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/19 MI2013C002756 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/078411

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/08/28

[730] 申請人 Requerente : Valentino S.p.A.

 地址 Endereço : Via Turati, 16/18 20121 Milano Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服；工作服；內衣；毛衣；襯衫；無袖罩衫背心；套裝；成衣；褲子；外衣；針織衣服；外套；裙；

襯裙；套頭毛衣；輕便外套；夾克；毛呢夾克；滑雪夾克；滑雪褲；皮製外衣；皮衣；T恤；短上

衣；寬鬆的長褲；晨袍；禮服；背心；平針織物；睡衣；浴袍；胸罩；女用貼身內衣；緊身內衣；長

襯裙；童裝；初生嬰兒服；泳帽；泳衣；體操服；防水衣服；雨衣；化裝舞會服裝；靴鞋；拖鞋；游

泳或浴室用拖鞋；靴；運動靴；騎馬靴；高筒橡膠套鞋；鞋；海灘鞋；涼鞋；運動鞋；體操鞋；套

鞋；帽子；有邊的帽子；無邊便帽；帽舌；襪子；襪帶；長襪；吊襪帶；手套；連指手套；暖手筒；

披肩；領結；領帶；圍巾及軟薄綢的手帕；面紗；紮染印花大手帕；女用毛皮披肩；毛皮製腰帶

（衣服）；結婚禮服。（全屬第25類產品）  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/19 MI2013C002756 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/078569

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/03

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

tório; serviços de publicidade e de anúncios comerciais; análise de gestão de negócios ou 

consultadoria de negócios; pesquisas de mercado ou estudos de marketing; fornecimento 

de informações sobre vendas de mercadorias; gestão de negócios de hotéis; serviços de ven-

da a retalho ou por grosso de uma variedade de produtos nas áreas de vestuário, alimentos 

e bebidas, bem como artigos para a casa, tudo distribuído em conjunto; serviços de venda 
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a retalho ou por grosso de vestuário; serviços de venda a retalho ou por grosso de calçado; 

serviços de venda a retalho ou por grosso de sacos e bolsas; serviços de venda a retalho ou 

por grosso de artigos pessoais; serviços de venda a retalho ou por grosso de automóveis; 

serviços de venda a retalho ou por grosso de veículos motorizados de duas rodas; serviços 

de venda a retalho ou por grosso de bicicletas; serviços de venda a retalho ou por grosso de 

máquinas, alfaias e produtos para agricultura; serviços de venda a retalho ou por grosso de 

produtos de impressão; serviços de venda a retalho ou por grosso de papel e artigos de pa-

pelaria; serviços de venda a retalho ou por grosso de artigos de desporto; serviços de venda 

a retalho ou por grosso de brinquedos, bonecas, máquinas e aparelhos de jogos; serviços de 

venda a retalho ou por grosso de relógios de mesa e de parede, de relógios e de óculos; ser-

viços de venda a retalho ou por grosso de tabaco e artigos para fumadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/078570

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/03

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção; reparações; serviços de instalação; instalação, verificação, reparação ou ma-

nutenção de turbinas a gás, geradores de energia; reparação ou manutenção de centrais de 

produção de energia; reparação ou manutenção de caldeiras; reparação ou manutenção 

de permutadores de calor; reparação ou manutenção de centrais nucleares; reparação ou 

manutenção de centrais de eliminação de resíduos; reparação ou manutenção de aparelhos 

de lavagem ou limpeza de LCD, painéis, semicondutores ou baterias solares; reparação ou 

manutenção de equipamentos de processamento de LCD, painéis, semicondutores, baterias 

solares ou FRP; reparação ou manutenção de centrais de processamento de fibra; repa-

ração ou manutenção de máquinas e aparelhos para levantamento de pavimentos móveis; 

reparação ou manutenção de máquinas de triagem para a indústria; reparação ou manuten-

ção de máquinas de vibração para uso industrial; reparação ou manutenção de máquinas 

e ferramentas para trabalhar metais; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos 

de carga e descarga; reparação ou manutenção de dispositivos de fornecimento de mate-

riais para metalurgia; reparação ou manutenção de máquinas de lavar roupa; reparação 

ou manutenção de aparelhos de diversões para feiras populares; reparação ou manutenção 

de unidades de energia solar; reparação ou manutenção de sistemas geradores de energia; 

reparação ou manutenção de equipamentos e aparelhos de transporte ou distribuição de 

electricidade; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos médicos; reparação ou 

manutenção de máquinas e aparelhos para processos automatizados de cultura de células; 

reparação ou manutenção de unidades hidroeléctricas; reparação ou manutenção de tur-

binas eólicas; reparação ou manutenção de geradores de energia das marés; reparação ou 

manutenção de instalações de lavagem de aeronaves; reparação ou manutenção de siste-

mas de manuseio de malas, bagagens ou carga nos aeroportos; reparação ou manutenção 

de máquinas de triagem para bagagem de porão; reparação ou manutenção de sistemas de 

triagem para bagagem de porão; reparação ou manutenção de centrais de processamento 

de carbonização de resíduos; reparação ou manutenção de fábricas de produtos químicos; 
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reparação ou manutenção de tubos de secadores para uso industrial; reparação ou manu-

tenção de aparelhos de secagem para uso industrial; reparação ou manutenção de centrais 

de dessulfurização de gases de combustão; reparação ou manutenção de reservatórios de 

metal; reparação ou manutenção de recipientes de armazenamento de metal; reparação ou 

manutenção de reboques; reparação ou manutenção de instalações de combate a incêndios; 

reparação ou manutenção de instalações de lançamento de foguetes; reparação ou manu-

tenção de oleodutos; reparação ou manutenção de centrais de incineração de resíduos; re-

paração ou manutenção de instalações para o tratamento de gás metano por fermentação; 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de processamento químico; reparação 

ou manutenção de centrais de tratamento de resíduos; reparação ou manutenção de equi-

pamentos de tratamento de esgotos; reparação ou manutenção de equipamentos de trata-

mento de lamas; reparação ou manutenção de instalações de purificação de água; repara-

ção ou manutenção de fábricas de cimento; reparação ou manutenção de centrais de metais 

não-ferrosos; reparação ou manutenção de equipamentos para eliminação de resíduos; 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de mineração; reparação ou manuten-

ção de máquinas e aparelhos de construção; reparação ou manutenção de máquinas para 

perfuração de túneis; reparação ou manutenção de tuneladoras; reparação ou manutenção 

de máquinas para manuseamento de materiais; reparação ou manutenção de hangares de 

aeronaves; reparação ou manutenção de transportadores de cargas pesadas; reparação ou 

manutenção de robôs industriais; reparação ou manutenção de robôs para fins médicos; 

reparação ou manutenção de navios; reparação ou manutenção de plataformas offshore; 

construção naval; reparação de bicicletas; reparação ou manutenção de automóveis; repa-

ração ou manutenção de veículos motorizados de duas rodas; reparação ou manutenção de 

motores eléctricos; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de distribuição ou 

de controlo de energia; reparação ou manutenção de geradores de energia; reparação ou 

manutenção de máquinas e instrumentos de arar [com excepção de ferramentas manuais]; 

reparação ou manutenção de máquinas e instrumentos de cultivo; reparação ou manuten-

ção de máquinas e instrumentos de colheita; reparação ou manutenção de máquinas e ins-

trumentos para processamento de fibras vegetais; reparação ou manutenção de prensas de 

forragem; reparação ou manutenção de cortadores de forragem; reparação ou manutenção 

de misturadores de forragem; reparação ou manutenção de moinhos de forragem; repara-

ção ou manutenção de conversores de energia eléctrica; reparação ou manutenção de siste-

mas logísticos hospitalares; reparação ou manutenção de centrais de geração de energia de 

biomassa; reparação ou manutenção embarcações pessoais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/078591

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/04

[730] 申請人 Requerente : PICO MACCARIO SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA

 地址 Endereço : Mombaruzzo (AS TI)- Italy Via Cordara, 87

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精飲料（啤酒除外）；葡萄酒；汽酒；苦艾酒；開胃酒；由葡萄酒或未發酵葡萄汁蒸餾而成

之白蘭地酒；利口酒。（全屬第33類產品）  
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/05 TO2013C000666 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/078694

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/06

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : 125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

tal; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; software 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pessoais; leitores de média portáteis; telefones portáteis; gira-discos; aparelhos para grava-

ção de sons; suportes de gravação de sons; aparelhos de reprodução de sons; aparelhos de 

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

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

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

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

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

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

programas de jogos de computador multimédia interactiva; software informático de jogos 

para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software informá-

tico de jogos descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos mó-

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

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

electrónicos móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/12 11648581 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/078695

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/06

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : 125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

permeável.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/12 11648581 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/078696

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/06

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : 125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

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

informações educacionais; exame educacional; publicações assistidas por computador 

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

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

a partir de rede informática; aluguer de equipamento de jogo; operação de lotarias; organi-
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zação de competições (educacionais ou entretenimento); organização de festas (entreteni-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

software de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/12 11648581 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/078697

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/06

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : 125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

tal; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; sof-

tware informático; desenhos animados; aparelhos de ensino áudio visual; câmaras de vídeo; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pessoais; leitores de média portáteis; telefones portáteis; gira-discos; aparelhos para grava-

ção de sons; suportes de gravação de sons; aparelhos de reprodução de sons; aparelhos de 

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

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

de memória USB; cassetes de vídeo; cassetes de jogos de vídeo; gravadores de vídeo; jogos 
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de computador (software informático); software informático para jogos de computador; 

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

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

programas de jogos de computador multimédia interactiva; software informático de jogos 

para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software informá-

tico de jogos descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos mó-

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

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

electrónicos móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/12 11648763 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/078698

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/06

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : 125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

permeável.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/12 11648763 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/078699

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/06

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : 125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta
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 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

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

informações educacionais; exame educacional; publicações assistidas por computador 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

software de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/12 11648763 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/078700

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/06

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : 125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

tal; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; sof-

tware informático; desenhos animados; aparelhos de ensino áudio visual; câmaras de vídeo; 

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

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

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

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

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

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

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

toques descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações electrónicas, descar-
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regáveis; filmes, expostos; auriculares, hologramas; caixas de som, musical; computadores 

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

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

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

pessoais; leitores de média portáteis; telefones portáteis; gira-discos; aparelhos para grava-

ção de sons; suportes de gravação de sons; aparelhos de reprodução de sons; aparelhos de 

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

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

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

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

software informático de entretenimento para jogos de computador; software informático 

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

programas de jogos de computador multimédia interactiva; software informático de jogos 

para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software informá-

tico de jogos descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos mó-

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

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

electrónicos móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/12 11648912 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/078701

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/06

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : 125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

permeável.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/12 11648912 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/078702

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/06

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : 125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

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

informações educacionais; exame educacional; publicações assistidas por computador 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

software de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/12 11648912 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/078918

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/13
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[730] 申請人 Requerente : Norbert Woll GmbH

 地址 Endereço : Heinrich-Barth-Strasse 7-11, 66115 Saarbrücken, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 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, incluído na classe 21, em 

particular, tachos, assadeiras, caçarolas, frigideiras e outras panelas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo, vermelho e cinzento.

[210] 編號 N.º : N/078919

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/13

[730] 申請人 Requerente : Norbert Woll GmbH

 地址 Endereço : Heinrich-Barth-Strasse 7-11, 66115 Saarbrücken, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 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, incluído na classe 21, em 

particular, tachos, assadeiras, caçarolas, frigideiras e outras panelas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/078959

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/16

[730] 申請人 Requerente : Nippon Denshin Denwa Kabushiki Kaisha, also trading as Nippon Telegraph and Telepho-

ne Corporation

 地址 Endereço : 3-1 Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tóquio, 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 : Agendas electrónicas; leitores de códigos de barras; cartões magnéticos codificados; unida-

des centrais de processamento (processadores); chips [circuitos integrados]; software para 

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

programas operativos de computadores gravados; periféricos de computadores; programas 

de computador gravados; programas de computador [software descarregável]; software gra-

vado; computadores; aparelhos de processamento de dados; discos ópticos; discos magnéti-

cos; unidades de disco para computadores; painéis de aviso electrónicos; canetas electróni-

cas [unidades de visualização]; tradutores electrónicos de bolso; etiquetas electrónicas para 

mercadorias; pulseiras magnéticas de identificação codificadas; codificadores magnéticos; 

discos flexíveis [disquetes]; cartões de identidade magnéticos; cartões com circuitos integra-

dos [cartões inteligentes]; circuitos integrados; aparelhos de intercomunicação; interfaces 
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de computador; juke-boxes para computadores; computadores portáteis; diodos emissores 

de luz [LED]; unidades de fitas magnéticas [informática]; fitas magnéticas; microprocessa-

dores; modems; monitores [hardware]; monitores [programas de computador]; rato [equi-

pamento de processamento de dados]; tapetes para rato; calculadoras de bolso; impressoras 

para computadores; leitores de caracteres ópticos; leitores [equipamento de processamento 

de dados]; scanners [equipamento de processamento de dados]; semicondutores; amplifica-

dores; atendedores de chamadas; antenas; dispositivos antiparasitas [electricidade]; câma-

ras de vídeo portáteis [camcorders]; leitores de cassetes; correias para telemóveis; leitores 

de discos compactos; molduras digitais; leitores de DVD; instalações eléctricas para o co-

mando à distância de operações industriais; aparelhos de fax; aparelhos relacionados com 

o sistema de posicionamento global [GPS]; kits mãos livres para utilização com telefones; 

fitas de limpeza para cabeças de leitura; auscultadores; juke boxes [de música]; aparelhos 

para a fototelegrafia; leitores portáteis de suportes; telemóveis; aparelhos para chamada 

de pessoas por rádio; aparelhos de rádio; aparelhos de rádio para veículos; postos radiote-

legráficos; postos radiotelefónicos; receptores de áudio e de vídeo; receptores telefónicos; 

gira-discos; telégrafos [aparelhos]; aparelhos de televisão; aparelhos de navegação para ve-

ículos [computadores de bordo]; videogravadores; videotelefones; cabos coaxiais; cabos de 

fibras ópticas; mangas de junção para cabos eléctricos; cabos eléctricos; fios e cabos eléc-

tricos; fibras ópticas [fios condutores de raios luminosos]; fios telegráficos; fios telefónicos; 

aperta-fios [electricidade]; desenhos animados; discos compactos de áudio e vídeo; ficheiros 

de imagens descarregáveis; ficheiros de música descarregáveis; toques para telemóveis des-

carregáveis.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/21 2013-020319 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/078960

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/16

[730] 申請人 Requerente : Nippon Denshin Denwa Kabushiki Kaisha, also trading as Nippon Telegraph and Telepho-

ne Corporation

 地址 Endereço : 3-1 Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tóquio, 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 : Programação de computadores; duplicação de programas de computador; instalação de 

programas de computador; manutenção de programas de computador; actualização de 

programas de computador; consultadoria sobre programas de computador; concepção de 

programas de computador; análise de sistemas informáticos; concepção de sistemas infor-

máticos; serviços de protecção contra vírus de computadores; conversão de dados ou de do-

cumentos sob a forma física para suporte electrónico; criação e manutenção de sítios na In-

ternet para terceiros; conversão de dados de programas de computador e de dados [sem ser 

conversão física]; digitalização de documentos [scanning], serviços de consultadoria sobre 

tecnologia da informação [TI]; monitorização de sistemas de computador por acesso remo-

to; fornecimento de motores de busca para a Internet; recuperação de dados informáticos; 

consultadoria de concepção de sites na Internet; aluguer de computadores, sítios na Inter-
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net para hospedagem de computadores [web sites], aluguer de programas de computador; 

aluguer de servidores de Internet; hospedagem de servidor; software como serviço [SaaS]; 

projecto de artes gráficas; desenho industrial; estilismo [desenho industrial]; consultoria 

em matéria de economia de energia; serviços de laboratório científicos; física [pesquisa]; 

estudos de projectos técnicos; controlo de qualidade; pesquisa científica.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/21 2013-020319 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/079064

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Nu Mark LLC

 地址 Endereço : 6601 West Broad Street, Richmond, VA 23230, 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 : Baterias para cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos eléctricos, charutos elec-

trónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas, cachimbos eléctricos, cachimbos 

electrónicos, e dispositivos a vapor para tabaco, produtos de tabaco e substitutos de tabaco; 

acumuladores para cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos eléctricos, charutos 

electrónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas, cachimbos eléctricos, cachim-

bos electrónicos, e dispositivos a vapor para tabaco, produtos de tabaco e substitutos de 

tabaco; carregadores de baterias, carregadores, adaptadores para carros, e cordões para 

cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos eléctricos, charutos electrónicos, cigar-

rilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas, cachimbos eléctricos, cachimbos electrónicos, e 

dispositivos a vapor para tabaco, produtos de tabaco e substitutos de tabaco; peças elec-

trónicas e eléctricas, componentes, e acessórios para usos com cigarros eléctricos, cigarros 

electrónicos, charutos eléctricos, charutos electrónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas 

electrónicas, cachimbos eléctricos, cachimbos electrónicos, e dispositivos a vapor para ta-

baco, produtos de tabaco e substitutos de tabaco.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/19 011670239 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/079065

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Nu Mark LLC

 地址 Endereço : 6601 West Broad Street, Richmond, VA 23230, 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 : 34
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[511] 產品 Produtos : Produtos derivados de tabaco; tabaco manufacturado ou não manufacturado; artigos para 

fumadores; tabaco, em particular tabaco para fumar, tabaco sem combustão, e tabaco 

para mascar, produtos derivados de tabaco, em particular charutos, cigarros, e cigarrilhas; 

produtos derivados de tabaco, em particular, discos de nicotina derivados de tabaco para 

uso oral; cachimbos; «snus»; substitutos de tabaco, sem ser pra fins médicos ou curativos; 

produtos de substituição de tabaco, em particular charutos e cigarros contendo substituto 

de tabaco, sem ser pra fins médicos ou curativos; cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, 

charutos eléctricos, charutos electrónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas, 

cachimbos eléctricos, e cachimbos electrónicos; líquidos, ampolas, e cartuchos para ci-

garros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos electrónicos, cigarrilhas electrónicas, e 

cachimbos eléctricos; recargas líquidas para uso em cigarros electrónicos e equipamento 

electrónico de fumo; cartuchos de recarga para uso em cigarros electrónicos e equipamen-

to electrónico de fumo; atomizadores e cartomizadores para uso em cigarros electrónicos e 

equipamento electrónico de fumo; dispositivos a vapor para tabaco, produtos derivados de 

tabaco e substitutos de tabaco; peças, componentes, e acessórios para cigarros electrónicos 

e equipamento electrónico de fumo, e dispositivos a vapor para tabaco, produtos derivados 

de tabaco e substitutos de tabaco; estojos e recipientes adaptados especialmente para os 

artigos acima mencionados; suportes adaptados especialmente para os artigos acima men-

cionados; peças e peças sobressalentes dos artigos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/19 011670239 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/079066

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Nu Mark LLC

 地址 Endereço : 6601 West Broad Street, Richmond, VA 23230, 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 : Baterias para cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos eléctricos, charutos elec-

trónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas, cachimbos eléctricos, cachimbos 

electrónicos, e dispositivos a vapor para tabaco, produtos de tabaco e substitutos de tabaco; 

acumuladores para cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos eléctricos, charutos 

electrónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas, cachimbos eléctricos, cachim-

bos electrónicos, e dispositivos a vapor para tabaco, produtos de tabaco e substitutos de 

tabaco; carregadores de baterias, carregadores, adaptadores para carros, e cordões para 

cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos eléctricos, charutos electrónicos, cigar-

rilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas, cachimbos eléctricos, cachimbos electrónicos, e 

dispositivos a vapor para tabaco, produtos de tabaco e substitutos de tabaco; peças elec-

trónicas e eléctricas, componentes, e acessórios para usos com cigarros eléctricos, cigarros 

electrónicos, charutos eléctricos, charutos electrónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas 

electrónicas, cachimbos eléctricos, cachimbos electrónicos, e dispositivos a vapor para ta-

baco, produtos de tabaco e substitutos de tabaco.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/19 011670155 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/079067

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Nu Mark LLC

 地址 Endereço : 6601 West Broad Street, Richmond, VA 23230, 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 : 34

[511] 產品 Produtos : Produtos derivados de tabaco; tabaco manufacturado ou não manufacturado; artigos para 

fumadores; tabaco, em particular tabaco para fumar, tabaco sem combustão, e tabaco 

para mascar, produtos derivados de tabaco, em particular charutos, cigarros, e cigarrilhas; 

produtos derivados de tabaco, em particular, discos de nicotina derivados de tabaco para 

uso oral; cachimbos; «snus»; substitutos de tabaco, sem ser pra fins médicos ou curativos; 

produtos de substituição de tabaco, em particular charutos e cigarros contendo substituto 

de tabaco, sem ser pra fins médicos ou curativos; cigarros eléctricos, cigarros electrónicos, 

charutos eléctricos, charutos electrónicos, cigarrilhas eléctricas, cigarrilhas electrónicas, 

cachimbos eléctricos, e cachimbos electrónicos; líquidos, ampolas, e cartuchos para ci-

garros eléctricos, cigarros electrónicos, charutos electrónicos, cigarrilhas electrónicas, e 

cachimbos eléctricos; recargas líquidas para uso em cigarros electrónicos e equipamento 

electrónico de fumo; cartuchos de recarga para uso em cigarros electrónicos e equipamen-

to electrónico de fumo; atomizadores e cartomizadores para uso em cigarros electrónicos e 

equipamento electrónico de fumo; dispositivos a vapor para tabaco, produtos derivados de 

tabaco e substitutos de tabaco; peças, componentes, e acessórios para cigarros electrónicos 

e equipamento electrónico de fumo, e dispositivos a vapor para tabaco, produtos derivados 

de tabaco e substitutos de tabaco; estojos e recipientes adaptados especialmente para os 

artigos acima mencionados; suportes adaptados especialmente para os artigos acima men-

cionados; peças e peças sobressalentes dos artigos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/19 011670155 聯盟商標 Marca Comunitária
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[210] 編號 N.º : N/079068

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Microsoft Corporation

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, 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 : Software informático; software informático para motor de buscas; software informático 

para dispositivos móveis; software informático para interface gráfica com o usuário; software 

informático para reconhecimento de voz; software informático para o desenvolvimento de 

software de aplicações informáticas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/09 2013/12,270 南非 África do Sul

[210] 編號 N.º : N/079069

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Microsoft Corporation

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade e directórios; disseminação de publicidade para terceiros através 

da Internet; provisão de informação de produtos a consumidores através da Internet; provi-

são de sítios e aplicações apresentando negócios associados a notícias e informação.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/09 2013/12,271 南非 África do Sul

[210] 編號 N.º : N/079070

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Microsoft Corporation

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações, nomeadamente recepção e entrega de informação, mensa-

gens, documentos, imagens e outros dados através de transmissões electrónicas; fluxo de 

áudio e vídeo na Internet.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/09 2013/12,272 南非 África do Sul

[210] 編號 N.º : N/079071

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Microsoft Corporation

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, 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 : 39

[511] 服務 Serviços : Provisão de sítios web e ligações de sítios web para informação geográfica, imagens de ma-

pas e itinerários de viagens.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/01 2013/17,399 南非 África do Sul

[210] 編號 N.º : N/079072

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Microsoft Corporation

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, 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 educacionais, nomeadamente provisão de formação e explicações nas áreas de 

busca na Internet e publicidade on-line; serviços de entretenimento, nomeadamente provi-

são de sítios e aplicações apresentando notícias sem ser relacionadas com negócios e infor-

mação.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/09 2013/12,273 南非 África do Sul

[210] 編號 N.º : N/079073

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Microsoft Corporation

 地址 Endereço : One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Provisão de serviços de software informático não descarregáveis; provisão de serviços de 

motor de busca na Internet.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/09 2013/12,274 南非 África do Sul

[210] 編號 N.º : N/079082

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; produtos para limpar, po-

lir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções capila-

res; dentífricos; produtos para perfumar o ambiente; óleo de amêndoa; sabão de amêndoa; 

leite de amêndoa para fins cosméticos; produtos de aloé vera para fins cosméticos; pedras 

de alume [adstringentes]; âmbar [perfume]; anti-transpirantes [artigos de higiene pessoal]; 

produtos aromáticos [óleos essenciais]; cinzas vulcânicas para limpeza; adstringentes para 

fins cosméticos;  essência de badiana; bálsamos excepto para fins medicinais; casca de 

«quillaja» para lavagem; sais de banho, não para uso medicinal; preparações cosméticas 

para o banho; tintas para a barba; óleo de bergamota; sais de branqueamento; preparações 
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de branqueamento [descolorantes] para fins cosméticos; essências etéreas; óleos etéreos/óleos 

essenciais; cosméticos para as sobrancelhas; pestanas postiças; preparações cosméticas 

para as pestanas; adesivos para fixar pestanas postiças; adesivos para fixar o cabelo 

postiço; aromatizantes para bolos [óleos essenciais] aromas para bolos [óleos essenciais]; 

bases para perfumes de flores; extractos de flores [perfumes]; sabão para a transpiração dos 

pés; geraniol; tintas para os cabelos/produtos colorantes para o cabelo; preparações para 

ondular o cabelo/preparações para a ondulação dos cabelos; spray para o cabelo; heliotro-

pina; hena [tinta cosmética]; peróxido de hidrogénio para fins cosméticos; incenso; ionona 

[perfumaria]; óleo de jasmim; água de javel/hipoclorito de potássio; vaselina para fins cos-

méticos; varetas de incenso; kits de cosméticos; produtos para a remoção da laca; água de 

lavanda; óleo de lavanda; óleos essenciais de limão; sachês para perfumar a roupa; brilhos 

para os lábios; batons; loções para fins cosméticos; toalhetes impregnados com loções cos-

méticas; preparações de maquilhagem; produtos de desmaquilhagem; maquilhagem; rímel; 

máscaras de beleza; geles de massagem, excepto para fins medicinais; sabões medicinais; 

leite de limpeza para fins higiénicos; essência de hortelã-pimenta [óleo essencial]; hortelã-

-pimenta para perfumaria; colutórios para a boca, não para fins medicinais; almíscar [per-

fumaria]; produtos para os cuidados das unhas; autocolantes decorativos para as unhas; 

unhas postiças; produtos para polir; cremes para polir; papel para polir; pedras para polir; 

pomadas para fins cosméticos; potpourris [fragrâncias]; pós para maquilhagem; pedra-pomes; 

massas para couros de afiamento de navalhas de barba; óleo de rosas; safrol; madeira 

perfumada; água perfumada; champôs; pedras para barbear [adstringentes]; sabão de bar-

bear; sabão para barbear; preparações para barbear; preparações para dar lustro [polimen-

to]; pomada para calçado; cera para calçado; graxa para calçado; cera para sapateiros; car-

boneto de silício [abrasivos]; preparações cosméticas para os cuidados da pele; preparações 

cosméticas para fins de emagrecimento; pedras de amacia; preparações para amaciar [goma]; 

sabões; sabões de avivamento para matérias têxteis; sprays para refrescar o hálito; tiras 

para refrescar o hálito; preparações para bronzear [cosméticos]; produtos de protecção 

solar; cotonetes [higiene pessoal]/sticks de algodão para fins cosméticos; pó-de-talco, para 

fins higiénicos; terpenos [óleos essenciais]; água-de-colónia; produtos de higiene pessoal; 

decalcomanias decorativas para fins cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079083

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiénicas para fins medicinais; ali-

mentos e substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos dietéticos para humanos e animais; emplastros, materiais para pensos; mate-
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rial para obturações dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações para a destruição 

de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079084

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e máquinas-ferramentas; motores e máquinas motrizes (excepto para veículos 

terrestres); uniões e correias de transmissão (excepto para veículos terrestres); instrumen-

tos agrícolas excepto os accionados manualmente; chocadeiras para os ovos; máquinas de 

venda automática.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079085

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), de socorro e de 

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

ção, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos para a gravação, transmissão ou re-

produção de som ou de imagens; suportes de dados magnéticos, discos acústicos; discos 

compactos, DVDs e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos de 

pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de processamento 

de dados, computadores; software informático; extintores; alarmes acústicos [de som]/alar-

mes sonoros; antenas (aerials)/antenas (antenas); agendas electrónicas; alarmes; alarmes 

de incêndio; altímetros; amplificadores; atendedores automáticos; palas de anti-encan-
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deamento/viseiras anti-reflexo; óculos anti-reflexo; dispositivos de anti-interferência [elec-

tricidade]; aparelhos de aviso anti-roubo; aparelhos de ensino audiovisual; sacos adaptados 

para laptops; barómetros; carregadores de bateria; campainhas de alarme, eléctricas; cam-

painhas de sinalização; campainhas [dispositivos de aviso]; binóculos; coletes  à prova de 

bala; jaquetas à prova de bala; discos de cálculo; máquinas de calcular; máquinas de vídeo 

portáteis;  câmaras cinematográficas; máquinas fotográficas [fotografia]; cartões magnéti-

cos codificados; desenhos animados; estojos para óculos/estojos para pince-nez; leitores 

de cassetes; correias de telemóveis; correntes para óculos/correntes para pince-nez; carre-

gadores para baterias eléctricas; chips [circuitos integrados]; cronógrafos [aparelhos de re-

gisto do tempo]; cronómetros [aparelhos de registo do tempo]; vestuário para protecção 

contra acidentes, radiações e fogo; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; meca-

nismos accionados com moedas para televisores; aparelhos eléctricos para comutação; co-

mutadores; leitores de discos compactos; comparadores; bússolas [instrumentos de medi-

ção]; bússolas direccionais; dispositivos de memória informáticos; programas informáticos 

[programas], gravados; teclados de computador; programas operativos informáticos, grava-

dos; software de jogos de computador; computadores; impressoras para uso com computa-

dores; recipientes para lentes de contacto; instrumentos cosmográficos; ciclotrões; câmaras 

escuras [fotografia]; aparelhos de processamento de dados; suportes de dados magnéticos; 

suportes de dados ópticos; detectores; detectores de fumo; aparelhos de diagnóstico, não 

para uso medicinal; dictafones; molduras digitais para fotografias; discos compactos [áudio 

e vídeo]; discos compactos [memórias somente de leitura (ROM)]; discos ópticos; discos, 

magnéticos; aparelhos para medida de distâncias; aparelhos de registo à distância/apare-

lhos para o registo de distâncias; fatos de mergulho; aparelhos de dosagem/dosímetros; to-

ques descarregáveis para telemóveis; arquivos de música descarregáveis; arquivos de ima-

gens descarregáveis; unidades de disco para computadores; campainhas eléctricas; traduto-

res electrónicos de bolso; etiquetas electrónicas para produtos; codificadores magnéticos; 

aparelhos de ampliação [fotografia]; cordões para óculos/cordões para pince-nez; disposi-

tivos para a montagem de filmes cinematográficos/aparelhos para edição de filmes cinema-

tográficos; filtros para máscaras respiratórias; extintores/aparelhos extintores de incêndios; 

batedores para incêndio; vestuário de protecção contra o fogo; bombas de incêndio; co-

bertores de incêndio; flashes [fotografia]; disquetes; aparelhos para análise de alimentos; 

vestuário para protecção contra incêndios; aparelhos de sistemas de posicionamento global 

[GPS]; luvas de protecção contra acidentes; luvas para mergulhadores; auscultadores; apa-

relhos para regulação do calor; capacetes de protecção; capacetes de protecção para des-

porto; capacetes para equitação; hologramas; pulseiras de identificação codificadas, magné-

ticas; cartões de identidade, magnéticos; indicadores de quantidade; indicadores de veloci-

dade; circuitos integrados; cartões de circuitos integrados [cartões inteligentes]/cartões in-

teligentes [cartões de circuitos integrados]; aparelhos de intercomunicação; interfaces para 

computadores; juke boxes, música/autómatos de música accionados com moedas [juke boxes]; 

juke boxes para computadores; kits mãos livres para telefones; joelheiras para trabalha-

dores; lanternas ópticas/lâmpadas ópticas; lanternas mágicas; computadores portáteis; 

lasers, não para uso medicinal; aparelhos e equipamentos salva-vidas; bóias salva-vidas; co-

letes salva-vidas; cintos salva-vidas; jangadas salva-vidas; reguladores de iluminação [regu-

ladores], eléctricos/reguladores de luz [reóstatos], eléctricos; díodos emissores de luz 

[LED]; fechaduras, eléctricas; linhas de «loch» [instrumentos de medida]; altifalantes; fitas 

magnéticas; fios magnéticos; ímãs; ímãs decorativos; lupas [óptica]; bússolas marítimas; 

máscaras de protecção; máscaras de mergulho; instrumentos e máquinas de ensaio de ma-

teriais; medidas; aparelhos de medida; dispositivos de medida, eléctricos; instrumentos de 

medida; sinais mecânicos; instrumentos meteorológicos; microfones; microprocessadores; 

registadores de milhas para veículos/conta-quilómetros para veículos; modems; máquinas 
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para contagem e triagem de dinheiro; aparelhos de monitorização, eléctricos; monitores 

[hardware informático]; monitores [programas informáticos]; ratos [equipamento de pro-

cessamento de dados]; aparelhos e instrumentos náuticos; equipamentos de sinalização na-

val; instrumentos de navegação; sinais de néon; redes de protecção contra acidentes; redes 

de segurança/redes salva-vidas; computadores «notebook»; quadros de avisos electrónicos; 

instrumentos de observação; fibras ópticas [fibras] [fios condutores de raios luminosos]/fios 

condutores de raios luminosos [fibras ópticas [fibras]]; almofadas para ratos; pedóme-

tros; canetas electrónicas [unidades de visualização]; periféricos de computador; periscó-

pios; registros fonográficos/discos de gravação de som; fotocopiadoras [fotográficas, elec-

trostáticas, térmicas]; aparelhos de fototelegrafia; leitores de DVD; calculadoras de bolso; 

ponteiros electrónicos emissores de luz; leitores digitais portáteis; aparelhos de medida de 

precisão; indicadores automáticos de baixa pressão nos pneus dos veículos [pneus]/indica-

dores automáticos de baixa pressão em pneus de veículos/indicadores automáticos de baixa 

pressão nos pneus de veículos; bujões indicadores de pressão para válvulas; medidores 

de pressão/manómetros; aparelhos de medição de pressão; indicadores de pressão; cir-

cuitos impressos; placas de circuitos impressos; sondas para fins científicos; processadores 

[unidades de processamento central]/unidades centrais de processamento [processadores]; 

programas informáticos [software descarregável]; ecrãs de projecção; aparelhos de projec-

ção; equipamentos de protecção para uso pessoal contra acidentes; publicações electróni-

cas, descarregáveis; máquinas de cartões perfurados para escritórios; aparelhos de radar; 

aparelhos para chamada de pessoas por rádio (pagers de rádio); aparelhos radiológicos 

para fins industriais; rádios; rádios para veículos; conjuntos de radiotelegrafia; conjuntos de 

radiotelefonia; aparelhos de segurança de tráfego ferroviário; leitores de códigos de barras; 

leitores de caracteres ópticos; leitores [equipamentos de processamento de dados]; recepto-

res de telefone; receptores de áudio e de vídeo; gira-discos; discos reflectores para vestuá-

rio, para a prevenção de acidentes de trânsito; aparelhos de regulação, eléctricos; relés, 

eléctricos; instalações eléctricas para o controlo remoto de operações industriais; aparelhos 

electrodinâmicos para o controlo remoto de sinais; aparelhos de controlo remoto; respira-

dores para filtragem do ar; máscaras respiratórias, excepto para respiração artificial/respi-

radores, excepto para respiração artificial; reóstatos; sinais de trânsito, luminosos ou mecâ-

nicos; varinhas de vedores; réguas [instrumentos de medição]; sacarímetros; lonas de salva-

mento; salinómetros; aparelhos de navegação por satélite; satélites para fins científicos; ba-

lanças; digitalizadores [equipamento de processamento de dados]; sapatos para protecção 

contra acidentes, radiações e fogo; lanternas de sinalização; painéis de sinalização, lumino-

sos ou mecânicos; assobios de sinalização; transmissores de sinais electrónicos; sinais, lu-

minosos ou mecânicos; sinais luminosos; sirenes; aparelhos para medir a espessura da pele; 

projectores de diapositivos/aparelhos de projecção de acetatos;  aparelhos para medir ân-

gulos de inclinação/inclinómetros/indicadores de declive/indicadores de inclinação; peúgas, 

aquecidas electricamente; software informático, gravado; suportes de registos de som; 

aparelhos de transmissão de som; aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução 

de som; sonómetros; linhas de sondas; lentes para óculos; armações de óculos; estojos para 

óculos; óculos [óptica]; aparelhos de controlo da velocidade para veículos; aparelhos para 

medição da velocidade [fotografia]; reguladores de velocidade para gira-discos; níveis de 

bolha; óculos para desporto; sistemas de aspersão para protecção contra incêndios; apare-

lhos de comando (direcção), automáticos, para veículos; leitores de áudio portáteis; este-

reoscópios; aparelhos estereoscópicos; fitas para o registo de som; estroboscópios; óculos de 

sol; gravadores de fitas magnéticas; unidades de fita magnética para computador; aparelhos 

de desmagnetização para fitas magnéticas; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; 

transmissores telefónicos; telefones portáteis; teleimpressoras/telescritores; telepontos; 

aparelhos de televisão; caixas automáticas [ATM]; indicadores de temperatura; etiquetas 
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indicadoras de temperatura, não para fins medicinais; terminais [electricidade]; instalações 

para prevenção de furtos, eléctricas; termómetros, não para uso medicinal; termóstatos; 

termóstatos para veículos; distribuidores de bilhetes; temporizadores, automáticos; apare-

lhos para registo do tempo; totalizadores; semáforos [dispositivos de sinalização]; transmis-

sores [telecomunicações]; aparelhos transmissores [telecomunicações]; acetatos [fotogra-

fia]/diapositivos [fotografia]; transponders; urómetros; unidades de flash USB; aparelhos de 

navegação para veículos [computadores de bordo]; gravadores de vídeo; cassetes de vídeo; 

cartuchos de jogos de vídeo; ecrãs de vídeo; videotelefones; fitas de vídeo; visores, fotogra-

fia; voltímetros; máquinas de voto; wafers para circuitos integrados; walkie-talkies; triân-

gulos para aviso de avaria de veículos; balanças; aparelhos e instrumentos de pesagem; 

mangas de vento para indicar a direcção do vento; mastros para antenas sem fios; fios tele-

fónicos; apoios para os pulsos para uso com computadores; tubos de raios-X não para uso 

medicinal; aparelhos de raios-X não para uso medicinal; fotografias de raios-X, excepto 

para fins medicinais; aparelhos e instalações para a produção de raios-X, não para uso me-

dicinal; dispositivos de protecção contra raios-X, não para uso medicinal; hardware, firmware, 

periféricos e software informáticos; aplicações de software para telemóveis, computado-

res «tablet», dispositivos portáteis e computadores; software informático fornecido na 

Internet; aparelhos de atendimento automático para aparelhos de comunicações; gera-

dores de códigos; aparelhos para a codificação e decodificação de sinais; cassetes de áudio, 

disquetes, CD- ROMs e DVD-ROMs; programas de armazenamento de dados; servidores; 

estojos para computadores; aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão 

e/ou reprodução de dados, informações, gravuras, imagens e/ou som; aparelhos e instru-

mentos electrónicos e informáticos para o débito e/ou crédito de contas financeiras e/ou 

para o pagamento de bens ou serviços; peças e acessórios para todos os produtos supracita-

dos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079086

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários, membros, 

olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais de sutura; travesseiros insufláveis 

para fins medicinais; almofadas insufláveis para fins medicinais; colchões insufláveis para 

fins medicinais; máscaras anestésicas; ligaduras para articulações, ligaduras anatómicas/de 

suporte; ligaduras elásticas; ligaduras de suspensão; ligaduras para os joelhos, ortopédi-

cas; aparelhos vibratórios para camas; camas, feitas especialmente para fins medicinais; 

aparelhos para testes de sangue; bombas para tirar leite; preservativos; contraceptivos, não 

químicos; espartilhos abdominais; muletas; almofadas para fins medicinais; aparelhos de 
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diagnóstico para fins medicinais; instrumentos de acupunctura eléctricos; electrocardió-

grafos; eléctrodos para fins medicinais; biberões/biberões para bebés; suportes para pés 

chatos; suportes para o arco plantar para calçado; móveis feitos especialmente para fins 

medicinais; aparelhos auditivos para surdos; protectores auriculares; inaladores; injectores 

para fins medicinais; lâmpadas para fins medicinais; lasers para fins medicinais; colheres 

para administrar medicamentos; aparelhos de exercício físico para fins medicinais; apare-

lhos de fisioterapia; sondas para fins medicinais; pulsímetros; bombas para uso medicinal; 

aparelhos radiológicos para fins medicinais; ecrãs radiológicos para uso medicinal; apare-

lhos para reabilitação do corpo para fins medicinais; palmilhas ortopédicas [ortopédicas]; 

esfigmomanómetros/aparelhos para medição da pressão arterial/esfigmomanómetros; 

aparelhos e instrumentos cirúrgicos; implantes cirúrgicos [materiais artificiais]; seringas 

para injecções; seringas para uso medicinal; etiquetas indicadoras da temperatura para uso 

medicinal; aparelhos de teste para uso medicinal/aparelhos para uso em análises clínicas; 

embalagens térmicas para fins de primeiros socorros; termómetros para uso medicinal; 

vaporizadores com fins medicinais/pulverizadores para fins medicinais; peças e acessórios 

para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079087

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos de locomoção por terra, ar ou água; aparelhos, máquinas e dispositivos 

para a aeronáutica; aviões; veículos aéreos; «air bags» [dispositivos de segurança para au-

tomóveis]; aeronaves; aviões anfíbios; ambulâncias; dispositivos anti-roubo para veículos; 

alarmes anti-roubo para veículos; capotas de automóveis, correntes de automóveis; pneus 

de automóveis [pneus]; carrocerias de automóveis; capas para carrinhos de crianças [car-

rinhos]; balões aerostáticos; barcaças; carrinhos; capas para assentos de veículos; assentos 

ejectores para aeronaves; capôs para veículos; estojos para a reparação de câmaras-de-

-ar; câmaras-de-ar para bicicletas, velocípedes; guarda-lamas; dispositivos antiderrapantes 

para pneus de veículos; pára-quedas; pedais para velocípedes; material circulante para vias 

ferroviárias; lemes; estribos de veículos; capas para selins de bicicletas ou motocicletas; al-

forjes adaptados para bicicletas; selins para bicicletas, velocípedes ou motocicletas; cintos 

de segurança para assentos de veículos; scooters [veículos]; parafuso-hélices para embar-

cações; propulsores a hélice; propulsores [hélice] para navios; remos/gingas; hidroaviões; 

assentos de segurança para crianças, para veículos; assentos de veículos; segmentos de 

travões para veículos; binários [cambotas] de navios; navios; veículos para andar na neve; 

capas para pneus sobressalentes; carros desportivos; veículos eléctricos; veículos espaciais; 

veículos frigoríficos; veículos militares para transporte; veículos para locomoção por terra, 
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ar, água ou por vias férreas; planadores; veículos de controlo remoto, com excepção dos 

brinquedos; iates; peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079088

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; re-

lógios despertadores; ligas de metais preciosos; âncoras [relojoaria]; relógios atómicos; 

emblemas em metais preciosos; barris [relojoaria]; broches [joalharia]; bustos em metais 

preciosos; estojos para relojoaria; estojos para relógios [apresentação]; berloques [joalharia]; 

correntes de relógios; amuletos [joalharia]/berloques [joalharia]; cronógrafos [relógios]; 

cronómetros; instrumentos cronométricos; cronoscópios; molas de gravata; estojos para 

relógios de mesa e de parede; relógios de mesa e de parede; relógios de mesa e de parede 

e relógios eléctricos; movimentos de relojoaria; cloisonné [joalharia]; moedas; relógios de 

controlo [relógios-mestre]/relógios-mestre; figurinhas [estatuetas] de metais preciosos/es-

tatuetas de metais preciosos; ouro, em bruto ou batido; fios de ouro [joalharia]; ponteiros 

do relógio [relojoaria]; lingotes de metais preciosos; irídio; joalharia; estojos para joalharia 

[cofres]; porta-chaves [bugigangas ou berloques]; botões de punho; medalhas; movimentos 

para relógios de mesa ou de parede e relógios; ornamentos [joalharia]; ornamentos para 

chapéus em metais preciosos; alfinetes ornamentais; alfinetes [joalharia]; alfinetes de 

gravata; ródio; anéis [joalharia]; estátuas em metais preciosos; cronómetros; relógios de 

sol/relógios solares; tentos de cobre; pulseiras/braceletes para relógios de pulso/correias 

para relógios; vidros para relógios/cristais para relógios; estojos para relógios; relógios; re-

lógios de pulso.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079089

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19
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[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impres-

são; material de encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

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

(com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (excepto aparelhos); mate-

riais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); caracteres de impressão; 

clichés; folhas absorventes de papel ou plástico para embalagem de produtos alimentares; 

máquinas de endereçamento; fitas adesivas para papelaria ou para uso doméstico; adesi-

vos [colas] para papelaria ou para uso doméstico; painéis publicitários de papel ou cartão; 

álbuns/livros de recortes; almanaques; cartões de participação [papelaria]; aguarelas/agua-

relas [pinturas]; godés de aguarelas para artistas; atlas; sacos de papel cónicos; sacos 

[envelopes, bolsas] de papel ou plástico, para embalagem; sacos de lixo de papel ou de 

plástico; esferográficas; bibes de papel; pastas para folhas soltas; malhetes [encadernação]; 

aparelhos e máquinas de encadernação [material de escritório]; encadernações; ampara-livros; 

folhetos; marcadores de livros; livros; envelopes para garrafas em cartão ou papel; invólu-

cros para garrafas em cartão ou papel; laços de papel; caixas de cartão ou de papel; calen-

dários; cartão; artigos de cartão; cartões/gráficos; catálogos; porta-livros de cheques [livros 

de cheques]; pano para encadernação; pano de encadernação; bases para copos e garrafas 

em papel; livros de banda desenhada; rolos de papel e cartões para o registo de programas 

informáticos; capas [papelaria]/invólucros [papelaria]; embalagens para natas em papel; 

diagramas; arquivos de documentos [papelaria]; porta-documentos [papelaria]; blocos para 

desenho; tachas/pioneses; pranchetas de desenho; materiais de desenho; instrumentos de 

desenho; conjuntos de desenho; canetas de desenho; papel electrocardiógrafo; gravuras; 

envelopes [papelaria]; apagadores de quadros para escrever; águas-fortes (gravuras); 

toalhas de papel para o rosto; figurinhas [estatuetas] de papel «mâché»; arquivos [artigos 

de escritório]; bandeiras de papel; folhetos; pastas para papéis/capas para papéis; pastas 

[papelaria]; formulários, impressos; canetas de tinta permanente; galés [tipografia]; globos 

terrestres; estampas gráficas; representações gráficas; cartões de felicitações; fitas gomadas 

[papelaria]; panos gomados para papelaria; hectográficos; cortes histológicos para fins pe-

dagógicos; porta-passaportes; folhas de papel ou plástico com controlo de humidade para 

embalagem de produtos alimentares; fichas [papelaria ]; índices; utensílios para escrever; 

tinteiros; rótulos, não em matérias têxteis; livros registos [livros] M; obras de arte litográ-

fica; revistas [periódicos]; livros de facturas com decalque [papelaria]; manuais [manuais]; 

mapas geográficos; canetas de marcação [papelaria]; bases para copos de cerveja; hume-

decedores para superfícies com cola [material de escritório]; aparelhos para montagem de 

fotografias; cartões de felicitações musicais; toalhetes de papel para remover a maquilha-

gem/lenços de papel para remover a maquilhagem; guardanapos de mesa em papel; bole-

tins; jornais; aparos para escrever; aparos de ouro; blocos de notas; números [caracteres de 

tipografia]; perfuradores para escritório; oleografias; blocos [artigos de papelaria]; blocos 

de escrita/pastas de secretária; caixas de pintura [artigos escolares]; tabuleiros de pintor; 

pinturas [imagens], com ou sem molduras; panfletos; pantógrafos [instrumentos de dese-

nho]; papel; folhas de papel [papelaria]; estojos para canetas/caixas para canetas; limpa-

-aparos; lapiseiras; porta-minas; porta-canetas; canetas [artigos de escritório]; periódicos; 

fotogravuras; fotografias [impressas]; imagens; letreiros de papel ou cartão; marcadores de 

pratos em papel; cartazes; impressos; produtos de impressão; prospectos; publicações im-

pressas; furadores [artigos de escritório]; papel para radiografias; reproduções gráficas; fitas 
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de papel; réguas de secção quadrada; réguas de desenho; material escolar [papelaria]; ras-

padeiras [borrachas de apagar] para escritórios; painéis de sinalização de papel ou cartão; 

papel de prata; lápis para ardósias; livros de música; bobinas para fitas de tinta; almofadas 

para carimbos; porta-carimbos; carimbos para endereços; carimbos [sinetes]; estojos para 

carimbos [sinetes]; porta-canetas e porta-lápis; agrafadores [artigos de escritório]; cola de 

amido [adesivo] para papelaria ou para uso doméstico; materiais de embalagem feitos de 

amidos; artigos de papelaria; autocolantes [papelaria]; marca-pratos em papel; etiquetas 

para fichas; materiais de ensino [com excepção de aparelhos]; bilhetes; horários impressos; 

cromos excepto para jogos; decalcomanias; tubos em cartão; caracteres de imprensa [al-

garismos e letras]/letras [caracteres de imprensa]; papel de embrulho/papel de embalagem; 

pulseiras para fixação de instrumentos de escrita; ardósias para escrever; livros para escre-

ver ou desenhar; materiais de escrita; papel de escrita; estojos de escrita [artigos de papela-

ria]; cartas; manuais de acolhimento para sócios; cartões de sócios para serviços de saúde; 

matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes); produtos de impressão 

relativos ao planeamento financeiro, análise de investimentos, alocação de portfólios e re-

comendações para a selecção de instrumentos financeiros; relatórios de investidores e ma-

nuais de utilizador.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079090

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

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

de animais, peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; 

chicotes, arreios e selaria; pastas diplomáticas; sacos para alpinistas; sacos para campistas; 

sacos [envelopes, bolsas] de couro, para embalagem/envelopes, de couro, para emba-

lagem/bolsas, de couro, para embalagem; sacos de vestuário para viagem; sacos de rede 

para compras; sacos para desporto; sacos; sacos de praia; caixas para chapéus em couro; 

caixas em couro ou cartão-couro; caixas de fibra vulcanizada; pastas para documentos; 

bastões/bengalas; estojos para cartões [porta-notas]; estojos, de couro ou cartão-couro; 

bainhas, para molas, em couro/coberturas, para molas, em couro; camurça, excepto para 

fins de limpeza/peles de camurça, excepto para fins de limpeza; revestimentos para mó-

veis em couro; capas para chapéus-de-chuva; capas para animais/vestuário para animais 

de estimação; punhos para bengalas/punhos para bastões; mantas para cavalos; alcofas 

para transportar crianças; estojos para chaves; couro, em bruto ou semitrabalhado; imi-

tação de couro; pele sintética [imitação de couro]; estojos para partituras; porta-moedas; 

mochilas de campismo/mochilas; sacos escolares/mochilas escolares; sacos para compras; 

bandoleiras [correias] de couro/bandoleiras/correias em couro (bandoleiras); alcofas 
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para transportar crianças; bastões de alpinismo/cajados alpinos; tiras de couro/correias de 

couro; malas de viagem; sacos para ferramentas em couro, vazios; baús de viagem; sacos 

de viagem; conjuntos de artigos de bagagem [em couro]; guarnições em couro para móveis; 

baús [bagagem]; chapéus-de-chuva; estojos para artigos de toilette, não preenchidos; car-

teiras de bolso; sacos de compras com rodas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079091

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais [vestuário]; bandanas [lenços de pescoço]; sandá-

lias de banho; toucas de banho; cintos para dinheiro [vestuário]; camisolas; bonés [chape-

laria]; vestuário; vestuário para ginástica; vestuário para ciclistas; vestidos; agasalhos para 

as orelhas [vestuário]; chuteiras/botas para futebol; calçado; luvas [vestuário]; roupões; 

sapatos de ginástica; chapéus; faixas para a cabeça [vestuário]; casacos [vestuário]; malhas 

[vestuário]; perneiras [abafos para as pernas] /polainas; mitenes; vestuário para motoristas; 

gravatas; calças/ceroulas [vestuário]; ponchos; pulôveres/camisolas [pulôveres]; pijamas; 

vestuário pronto-a-vestir; roupões de banho; sandálias; saris; páreos; lenços de cabeça e 

pescoço; xales; camisas; sapatos; camisas de manga curta; saias; chinelos; peúgas; sapatos 

para desporto; meias; fatos; fatos de banho/fatos para natação; «sweaters»; t-shirts; calças; 

fatos de banho/calções de banho; uniformes; coletes para a pesca; viseiras [chapelaria]; ves-

tuário impermeável; fatos isotérmicos para esqui aquático.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079092

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; trabalhos de escritório; ad-

ministração do licenciamento de bens e serviços de terceiros; difusão de material publi-

citário; actualização de material publicitário;  serviços de anúncios/publicidade; agências 

de anúncios/agências de publicidade; aluguer de espaços publicitários; publicidade por 

correspondência; informações e aconselhamento comerciais aos consumidores [loja de 

aconselhamento ao consumidor]; análises de preço de custo; atendimento telefónico para 

assinantes indisponíveis; avaliações de empresas; gestão comercial de profissionais de 

espectáculos; assistência de gestão de negócios; serviços de leilões; afixação de cartazes/ 

/publicidade exterior; serviços de guarda-livros/contabilidade; auditoria de negócios; con-

sultadoria sobre gestão e organização empresarial; consultadoria de gestão de negócios; 

consultadoria sobre organização de negócios; consultadoria profissional de negócios; ges-

tão comercial de desportistas; apresentação de produtos em meios de comunicação, para 

fins retalhistas; serviços de comparação de preços; compilação de informações em bases 

de dados informáticas; sistematização de informações em bases de dados informáticas; 

pesquisa de dados em arquivos informáticos para terceiros; demonstração de produtos; 

difusão de material publicitário; serviços de peritagens em negócios comerciais; agências 

de emprego; organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; organização 

de desfiles de moda para fins promocionais; gestão informatizada de arquivos; previsões 

económicas; agências de importação e exportação; assistência de gestão comercial ou 

industrial; agências de informações comerciais; informações de negócios; inquéritos de 

negócios; investigações empresariais; facturação; serviços de layout para fins publicitários; 

consultadoria de gestão de pessoal; serviços de assessoria para gestão de negócios; estudos 

de marketing; pesquisas de marketing; marketing; serviços de manequim para publicidade 

ou promoção de vendas; serviços recolha e compilação de artigos de imprensa; publicidade 

on-line numa rede informática; organização de feiras para fins comerciais ou publicitários; 

serviços de terceirização [assistência de negócios]; preparação de folhas de pagamento de 

salários; serviços de fotocópias; sondagens de opinião; processamento de texto; processa-

mento administrativo de ordens de compra; serviços de aquisição para terceiros [compra de 

bens e serviços para outras empresas]; produção de filmes publicitários; relações públicas; 

preparação de colunas publicitárias; publicação de textos publicitários; redacção de textos 

publicitários; publicidade radiofónica/anúncios comerciais na rádio; recrutamento de pes-

soal; aluguer de equipamentos e máquinas de escritório; aluguer de máquinas de fotocó-

pias; aluguer de tempo publicitário em meios de comunicação; reprodução de documentos; 

pesquisa de negócios; serviços de venda a retalho ou por grosso de produtos farmacêuticos, 

veterinários e sanitários e suprimentos medicinais; venda a retalho e por grosso de cosmé-

ticos e produtos de higiene pessoal, produtos de telecomunicações, computadores, software 

informático, aplicações de software informático, hardware informático, dispositivos perifé-

ricos de computador, publicações electrónicas, dispositivos médicos, veículos, maquinaria, 

relógios, relógios de mesa e de parede, produtos de impressão, produtos de papel, artigos 

de papelaria, artigos de couro ou imitação de couro, sacos, sacos de bagagem, vestuário, 

chapelaria, calçado; promoção de vendas para terceiros; distribuição de amostras; serviços 

de secretariado; angariação de patrocínios; elaboração de extractos de contas; compilação 

de estatísticas; preparação de impostos; serviços de telemarketing; publicidade televisiva/ 

/anúncios comerciais televisivos; testes psicológicos para selecção de pessoal; transcrição; 

dactilografia; processamento administrativo de ordens de compra; consultadoria de gestão 

de pessoal; processamento de dados informáticos; gestão de dados informáticos; serviços 

de publicidade e informações promocionais de vendas, negócios; atendimento telefónico 

para terceiros); fornecimento de vendas, negócios, publicidade e informações promocio-

nais por meio de uma rede informática mundial; a reunião, para o benefício de terceiros, 
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de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes ver e adquirir convenientemente os 

produtos a partir de um website e de um ponto de venda por grosso na internet de produtos 

generalizados; serviços de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas de 

endereços; serviços de encomendas [para terceiros]; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; programas de fidelidade ou serviços de 

redempção de planos de incentivos em conexão com o fornecimento de benefícios de valor 

para os clientes; assistência de gestão de negócios; análise de gestão de negócios; serviços 

de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079093

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; subscrição de 

seguros contra acidentes; serviços de agências de alojamento [apartamentos]; serviços ac-

tuariais; análises financeiras; gestão de edifícios de apartamentos; avaliação de imóveis; 

avaliação de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação numis-

mática; avaliação de selos; serviços bancários; «home banking»; corretagem; corretagem de 

créditos de carbono; serviços de liquidação de negócios financeiros; investimentos de ca-

pital/investimentos de fundos/investimento de capital; compensação, financeira/operações 

de compensação financeira; cobrança de rendas; organização de colectas; consultadoria 

financeira; consultadoria de seguros; bureaux de crédito; serviços de cartões de crédito; 

emissão de cartões de crédito; despacho alfandegário; serviços de cartão de débito; agên-

cias de cobrança de dívidas; serviços de assessoria sobre dívidas; agências imobiliárias; 

gestão imobiliária; avaliação financeira [seguros, banca, imobiliária]; estimativas de custos 

de reparações [avaliação financeira]; avaliação financeira da madeira na árvore/valorização 

financeira da madeira na árvore; factoring; serviços de financiamento; subscrição de segu-

ros contra incêndios; avaliações fiscais/valorizações fiscais; angariação de fundos de benefi-

cência; transferências electrónicas de fundos; subscrição de seguros de saúde; financiamen-

to de compras em leasing/financiamento de arrendamento de longa duração; serviços de 

correctores imobiliários/corretagem de imóveis; informações financeiras; informações de 

seguros; empréstimos a prestações; corretagem de seguros; subscrição de seguros; leasing 

de explorações agrícolas; empréstimos sobre penhores; subscrição de seguros de vida; em-

préstimos [financiamento]; gestão financeira; subscrição de seguros marítimos; operações 

de câmbios; hipotecas bancárias; fundos mútuos; empréstimos sobre penhores; serviços de 

fundos de previdência; leasing de imóveis; aluguer de escritórios [imobiliário]; aluguer de 

andares/aluguer de apartamentos; serviços de pagamento de pensões de reforma; depósi-

tos em cofres-fortes; serviços bancários de poupança; corretagem de títulos/corretagem na 
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bolsa; patrocínio financeiro; cotações da bolsa; serviços de corretagem de acções; serviços 

de empréstimos com garantia/cauções/garantias; emissão de títulos de valor; emissão de 

cheques de viagem [cheques]; administração fiduciária/serviços fiduciários; depósitos de 

valores; verificação de cheques [cheques]; serviços de gestão de capital; planeamento finan-

ceiro; análise de investimentos; serviços de alocação de portfólios; prestação de informa-

ções relativas ao planeamento financeiro, análise de investimentos, alocação de portfólios 

e recomendações para a selecção de instrumentos financeiros através de uma rede infor-

mática mundial; serviços financeiros; serviços de assessoria financeira; financiamento de 

empréstimos; serviços de consultadoria profissional em matéria de seguros, financiamen-

tos, pensões, anuidades, imóveis e investimentos; financiamento de compras em leasing; 

serviços de corrector de imóveis; avaliação de carros; fornecimento de informações fiscais; 

serviços financeiros associados a programas de fidelidade ou planos de incentivos; serviços 

de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079094

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; difusão de 

programas de rádio; difusão de programas de televisão; difusão de programas de televisão 

por cabo; comunicações por telefones celulares; fornecimento de «chatrooms» na Internet; 

comunicações por redes de fibra [fibra] óptica; comunicações por terminais de computador; 

serviços de boletim electrónico [serviços de telecomunicações]; transmissão de cartões de 

felicitações on-line; correio electrónico; envio de mensagens; agências noticiosas/agências 

de imprensa; serviços de «paging» [rádio, telefone ou outros meios de comunicação electró-

nica]; fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática mundial; for-

necimento de acesso de utilizador a redes informáticas mundiais; fornecimento de acesso 

a bases de dados; fornecimento de fóruns on-line; aluguer de aparelhos de fax; aluguer de 

modems; aluguer de equipamento de telecomunicação; aluguer de telefones; transmissões 

via satélite; aluguer de aparelhos de envio de mensagens; informações sobre telecomunica-

ções; fornecimento de canais de telecomunicações para serviços de televendas; serviços de 

encaminhamento e de junção de telecomunicações; serviços de teleconferência; transmis-

são de telegramas; comunicações por telegramas; serviços telegráficos; serviços telefónicos; 

comunicações por telefone; serviços de telex; transmissão de mensagens e imagens com o 

auxílio de computador; transmissões por fax; transmissão de arquivos digitais; serviços de 

videoconferência; serviços de correio de voz; serviços de difusão sem fios; leasing de tempo 

de acesso a uma base de dados informática; fornecimento de acesso a uma base de dados 

informática na rede informática mundial para pesquisa e recuperação de informações, 
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dados, sítios web e recursos disponíveis em redes informáticas; fornecimento de acesso de 

utilizador a uma base de dados informatizada contendo publicações electrónicas e dados 

através de redes informáticas para fins de processamento e/ou visualização; fornecimento 

de acesso de utilizador a computadores remotos contendo publicações electrónicas, bo-

letins informativos, bases de dados e informações acessíveis via computador; serviços de 

assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079095

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; provisão de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; aca-

demias [educação]; organização de concursos de beleza; reserva de lugares para espectácu-

los; publicação de livros; serviços de exploração de instalações desportivas; fornecimento 

de instalações de casino [jogos de fortuna e azar]; aluguer de cine-filmes/aluguer de filmes 

cinematográficos; exibições de filmes cinematográficos/exibição de filmes de cinema; ser-

viços de clube [de entretenimento ou educação]; «coaching» [formação]; organização e 

realização de colóquios; organização de competições [educação ou entretenimento ]; orga-

nização de competições desportivas; organização e realização de concertos; realização de 

aulas de ginástica; organização e realização de conferências; organização e realização de 

congressos; cursos por correspondência; serviços de disco-jóquei; serviços de discoteca; do-

bragem; edição de fitas de vídeo; exames educacionais; edição electrónica; serviços de en-

tertainer; serviços de entretenimento/diversões; organização de exposições para fins cultu-

rais ou educativos; organização de desfiles de moda para fins de entretenimento; produção 

cinematográfica, excepto filmes publicitários; serviços de jogos fornecidos on-line a partir 

de uma rede informática; aluguer de equipamentos de jogos; fornecimento de instalações 

de golfe; serviços de orientação profissional [aconselhamento sobre a educação ou forma-

ção]; ensino de ginástica; serviços de clubes de saúde [formação sobre saúde e boa forma 

física]; informações sobre educação; informações sobre entretenimento; informações sobre 

actividades recreativas; serviços de intérprete de línguas; serviços de layout, excepto para 

fins publicitários; apresentação de espectáculos ao vivo; exploração de loterias; serviços de 

microfilmagem; aluguer de projectores e acessórios de cinema; fornecimento de instalações 

de museus [apresentação, exposições]; serviços de composição musical; «music-halls»; clu-

bes nocturnos; serviços de orquestra; organização de bailes; organização de espectáculos 

[serviços de empresário]; parques de diversão; serviços de «personal trainer» [treino físico]; 

reportagens fotográficas; fotografia; educação física; planeamento de festas [entretenimen-

to]; produção de filmes em fitas de vídeo; produção de música; fornecimento de instalações 

desportivas; prestação de serviços de karaoke; fornecimento de publicações electrónicas 
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on-line, não transferíveis; publicação de livros e diários electrónicos on-line; entretenimen-

to de rádio; produção de programas de rádio e televisão; serviços de estúdio de gravação; 

fornecimento de instalações recreativas; aluguer de equipamentos de áudio; aluguer de 

câmaras de vídeo/aluguer de câmaras de vídeo portáteis; aluguer de campos desportivos; 

serviços de reportagens de informação; serviços de redacção de guiões; organização e rea-

lização de seminários; serviços escolares [educação]; produção de espectáculos; aluguer de 

gravações de som; aluguer de equipamentos desportivos, excepto veículos; cronometragem 

de eventos desportivos; aluguer de instalações de estádio; estúdios de cinema; serviços de 

legendagem; organização e realização de simpósios; ensino/serviços educativos/serviços de 

instrução/serviços de ensino; entretenimento televisivo; publicação de textos, excepto tex-

tos publicitários; redacção de textos, excepto textos publicitários; produções teatrais; ser-

viços de agência de bilhetes [entretenimento]; formação prática [demonstração]; tradução; 

aluguer de cassetes de vídeo; gravações de vídeo; reconversão profissional; organização e 

realização de workshops [formação]; publicação de diagramas, imagens e fotografias; pla-

neamento, realização, hospedagem, organização e fornecimento de podcasts e workshops; 

concepção de cursos educativos, exames e qualificações; serviços de consultadoria relacio-

nados com a concepção de cursos de formação; interpretação; serviços de assessoria, con-

sultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079096

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e design relacionados com os mesmos; servi-

ços de análise e de pesquisa industrial; design e desenvolvimento de hardware e software 

informático; consultadoria em arquitectura; arquitectura; pesquisa bacteriológica; cali-

bragem [medição]; análises químicas; pesquisas químicas; investigação química; ensaios 

clínicos; semeadura de nuvens; programação de computadores; actualização de software 

informático; consultadoria na concepção e desenvolvimento de hardware informático; 

manutenção de software informático; análise de sistemas informáticos; duplicação de 

programas de informáticos; instalação de software informático; consultoria em software 

informático;  conversão de dados ou documentos de suportes físicos para suportes electró-

nicos; conversão de dados e programas de computador [excepto conversão física]; design de 

decoração de interiores; design industrial; design de artes gráficas; design de sistemas in-

formáticos; digitalização de documentos [digitalização]; auditorias sobre a energia; consul-

tadoria na área de poupança de energia; engenharia; investigação no campo da protecção 

ambiental; previsão do tempo/informação meteorológica; análise grafológica [grafologia]; 

hospedagem de sites informáticos [websites]; serviços de consultadoria em tecnologia da 
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informação [TI]; serviços de laboratório científico; levantamentos topográficos/agrimensu-

ra; criação e manutenção de sítios web para terceiros; pesquisa mecânica; monitorização 

de sistemas informáticos por acesso remoto; análise para exploração petrolífera; design de 

embalagens/serviços de design de embalagem; estudos de projectos técnicos; serviços de 

protecção contra vírus informáticos; serviços de controlo de qualidade; recuperação de da-

dos informáticos; aluguer de computadores; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos 

para terceiros; pesquisa biológica; investigação científica; fornecimento de motores de bus-

ca para a internet; hospedagem de servidores; aluguer de servidores Web; design de softwa-

re informático; aluguer de software informático; software como serviço [ SaaS ]; «styling» 

[design industrial]; agrimensura; investigação técnica; testes de materiais; inspecção téc-

nica de veículos; análises de água; consultadoria em design de sítios web; segurança infor-

mática; serviços informáticos relacionados com o sistema de análise financeira; serviços de 

informática relacionados com a interconexão do hardware e software informático; design 

de software de aplicação; serviços informáticos relacionados com a criação de índices de 

informação, sítios e recursos em redes informáticas; design, desenho e escrita comissiona-

dos, todos para a compilação de páginas web na Internet; criação e manutenção de sítios 

na web; desenvolvimento de bases de dados informáticas; aluguer e leasing de aparelhos 

informáticos e dados informáticos; criação, compilação e manutenção de um registo de no-

mes de domínio; codificação e descodificação de sinais electrónicos e informáticos; testes 

e avaliações sobre saúde e segurança no trabalho; serviços de assessoria, consultadoria e 

prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079097

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de higiene e de beleza para seres huma-

nos ou animais; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura; serviços de medicina 

alternativa; serviços de aromaterapia; serviços de inseminação artificial; banhos públicos 

para fins de higiene; banhos turcos; serviços de bancos de sangue; quiropraxia; serviços de 

clínicas médicas; serviços de odontologia; design paisagístico; implantação de cabelo; cui-

dados de saúde; serviços de spa de saúde; centros de saúde; aconselhamento sobre saúde; 

casas de convalescença/casas de repouso; lares com acompanhamento médico; hospícios; 

hospitais; serviços de fertilização em vitro; massagens; assistência médica; aluguer de equi-

pamentos médicos; serviços de parteira; enfermagem, médica; serviços de optometrista; 

serviços de farmacêuticos, para elaborar receitas médicas; aconselhamento em farmácia; 

fisioterapia/terapia física; serviços de psicólogo; serviços de reabilitação/desintoxicação 

para toxicodependentes; salões de beleza; sanatórios; serviços de sauna; serviços de solá-
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rio; cirurgias plásticas; serviços de telemedicina; serviços de terapia; serviços de visagistas; 

serviços de assessoria e consultadoria relacionados com vida saudável, hábitos alimentares 

saudáveis, nutrição, dieta e boa forma física; serviços de clínicas de saúde; serviços de saú-

de mental; serviços de consulta de cuidados de  saúde; agrupamento, compilação, forneci-

mento e divulgação de informações relacionadas com vida saudável, hábitos alimentares 

saudáveis, nutrição, dieta e boa forma física; estudos em matéria de saúde; serviços de as-

sessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079098

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços jurídicos; serviços de segurança para a protecção de bens e pessoas; serviços 

pessoais e sociais prestados por terceiros, para satisfazer as necessidades dos indivíduos; 

serviços de agência de adopção; serviços de segurança/escolta pessoal; licenciamento de 

software informático [serviços jurídicos]; consultadoria de segurança; consultadoria de 

propriedade intelectual; serviços de cremação; agências de detectives; registo de nomes de 

domínio [serviços jurídicos]; aluguer de alarmes de incêndio; funerais; pesquisas genealógi-

cas; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de vigilância de propriedade intelec-

tual; serviços de investigação de pessoas desaparecidas; serviços de investigação de an-

tecedentes pessoais; investigação judicial; serviços de contencioso; abertura de fechaduras 

de segurança; gestão de direitos de autor; serviços de mediação; monitorização de alarmes 

anti-roubo e de segurança; serviços de redes sociais; licenciamento de dados, imagens fixas, 

imagens em movimento, áudio e texto digitais; serviços de assessoria, consultadoria e pres-

tação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079099

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.
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 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; produtos para limpar, po-

lir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções capila-

res; dentífricos; produtos para perfumar o ambiente; óleo de amêndoa; sabão de amêndoa; 

leite de amêndoa para fins cosméticos; produtos de aloé vera para fins cosméticos; pedras 

de alume [adstringentes]; âmbar [perfume]; anti-transpirantes [artigos de higiene pes-

soal]; produtos aromáticos [óleos essenciais]; cinzas vulcânicas para limpeza; adstringentes 

para fins cosméticos; essência de badiana; bálsamos excepto para fins medicinais; casca de 

«quillaja» para lavagem; sais de banho, não para uso medicinal; preparações cosméticas 

para o banho; tintas para a barba; óleo de bergamota; sais de branqueamento; preparações 

de branqueamento [descolorantes] para fins cosméticos; essências etéreas; óleos etéreos/ 

/óleos essenciais; cosméticos para as sobrancelhas; pestanas postiças; preparações cosmé-

ticas para as pestanas; adesivos para fixar pestanas postiças; adesivos para fixar o cabelo 

postiço; aromatizantes para bolos [óleos essenciais] aromas para bolos [óleos essenciais]; 

bases para perfumes de flores; extractos de flores [perfumes]; sabão para a transpiração 

dos pés; geraniol; tintas para os cabelos/produtos colorantes para o cabelo; preparações 

para ondular o cabelo/preparações para a ondulação dos cabelos; spray para o cabelo; he-

liotropina; hena [tinta cosmética]; peróxido de hidrogénio para fins cosméticos; incenso; 

ionona [perfumaria]; óleo de jasmim; água de javel/hipoclorito de potássio; vaselina para 

fins cosméticos; varetas de incenso; kits de cosméticos; produtos para a remoção da laca; 

água de lavanda; óleo de lavanda; óleos essenciais de limão; sachês para perfumar a rou-

pa; brilhos para os lábios; batons; loções para fins cosméticos; toalhetes impregnados com 

loções cosméticas; preparações de maquilhagem; produtos de desmaquilhagem; maquilha-

gem; rímel; máscaras de beleza; geles de massagem, excepto para fins medicinais; sabões 

medicinais; leite de limpeza para fins higiénicos; essência de hortelã-pimenta [óleo essen-

cial]; hortelã-pimenta para perfumaria; colutórios para a boca, não para fins medicinais; 

almíscar [perfumaria]; produtos para os cuidados das unhas; autocolantes decorativos para 

as unhas; unhas postiças; produtos para polir; cremes para polir; papel para polir; pedras 

para polir; pomadas para fins cosméticos; potpourris [fragrâncias]; pós para maquilhagem; 

pedra-pomes; massas para couros de afiamento de navalhas de barba; óleo de rosas; safrol; 

madeira perfumada; água perfumada; champôs; pedras para barbear [adstringentes]; sabão 

de barbear; sabão para barbear; preparações para barbear; preparações para dar lustro 

[polimento]; pomada para calçado; cera para calçado; graxa para calçado; cera para sapa-

teiros; carboneto de silício [abrasivos]; preparações cosméticas para os cuidados da pele; 

preparações cosméticas para fins de emagrecimento; pedras de amacia; preparações para 

amaciar [goma]; sabões; sabões de avivamento para matérias têxteis; sprays para refrescar 

o hálito; tiras para refrescar o hálito; preparações para bronzear [cosméticos]; produtos 

de protecção solar; cotonetes [higiene pessoal]/sticks de algodão para fins cosméticos; 

pó-de-talco, para fins higiénicos; terpenos [óleos essenciais]; água-de-colónia; produtos de 

higiene pessoal; decalcomanias decorativas para fins cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/079100

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiénicas para fins medicinais; ali-

mentos e substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos dietéticos para humanos e animais; emplastros, materiais para pensos; mate-

rial para obturações dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações para a destruição 

de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079101

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e máquinas-ferramentas; motores e máquinas motrizes (excepto para veículos 

terrestres); uniões e correias de transmissão (excepto para veículos terrestres); instrumen-

tos agrícolas excepto os accionados manualmente; chocadeiras para os ovos; máquinas de 

venda automática.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079102

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), de socorro e de 

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

ção, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos para a gravação, transmissão ou re-

produção de som ou de imagens; suportes de dados magnéticos, discos acústicos; discos 

compactos, DVDs e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos de 

pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de processamento 

de dados, computadores; software informático; extintores; alarmes acústicos [de som]/alar-

mes sonoros; antenas (aerials)/antenas (antenas); agendas electrónicas; alarmes; alarmes de 

incêndio; altímetros; amplificadores; atendedores automáticos; palas de anti-encandeamen-

to/viseiras anti-reflexo; óculos anti-reflexo; dispositivos de anti-interferência [electricidade]; 

aparelhos de aviso anti-roubo; aparelhos de ensino audiovisual; sacos adaptados para lap-

tops; barómetros; carregadores de bateria; campainhas de alarme eléctricas; campainhas 

de sinalização; campainhas [dispositivos de aviso]; binóculos; coletes à prova de bala; ja-

quetas à prova de bala; discos de cálculo; máquinas de calcular; máquinas de vídeo portá-

teis; câmaras cinematográficas; máquinas fotográficas [fotografia]; cartões magnéticos co-

dificados; desenhos animados; estojos para óculos/estojos para pince-nez; leitores de casse-

tes; correias de telemóveis; correntes para óculos/correntes para pince-nez; carregadores 

para baterias eléctricas; chips [circuitos integrados]; cronógrafos [aparelhos de registo do 

tempo]; cronómetros [aparelhos de registo do tempo]; vestuário para protecção contra aci-

dentes, radiações e fogo; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; mecanismos accio-

nados com moedas para televisores; aparelhos eléctricos para comutação; comutadores; lei-

tores de discos compactos; comparadores; bússolas [instrumentos de medição]; bússolas di-

reccionais; dispositivos de memória informáticos; programas informáticos [programas], 

gravados; teclados de computador; programas operativos informáticos gravados; software 

de jogos de computador; computadores; impressoras para uso com computadores; recipien-

tes para lentes de contacto; instrumentos cosmográficos; ciclotrões; câmaras escuras [foto-

grafia]; aparelhos de processamento de dados; suportes de dados magnéticos; suportes de 

dados ópticos; detectores; detectores de fumo; aparelhos de diagnóstico, não para uso me-

dicinal; dictafones; molduras digitais para fotografias; discos compactos [áudio e vídeo]; 

discos compactos [memórias somente de leitura (ROM)]; discos ópticos; discos, magnéti-

cos; aparelhos para medida de distâncias; aparelhos de registo à distância/aparelhos para o 

registo de distâncias; fatos de mergulho; aparelhos de dosagem/dosímetros; toques descar-

regáveis para telemóveis; arquivos de música descarregáveis; arquivos de imagens descarre-

gáveis; unidades de disco para computadores; campainhas eléctricas; tradutores electróni-

cos de bolso; etiquetas electrónicas para produtos; codificadores magnéticos; aparelhos de 

ampliação [fotografia]; cordões para óculos/cordões para pince-nez; dispositivos para a 

montagem de filmes cinematográficos/aparelhos para edição de filmes cinematográficos; 

filtros para máscaras respiratórias; extintores/aparelhos extintores de incêndios; batedores 

para incêndio; vestuário de protecção contra o fogo; bombas de incêndio; cobertores de in-

cêndio; flashes [fotografia]; disquetes; aparelhos para análise de alimentos; vestuário para 

protecção contra incêndios; aparelhos de sistemas de posicionamento global [GPS]; luvas 

de protecção contra acidentes; luvas para mergulhadores; auscultadores; aparelhos para re-

gulação do calor; capacetes de protecção; capacetes de protecção para desporto; capacetes 

para equitação; hologramas; pulseiras de identificação codificadas, magnéticas; cartões de 

identidade, magnéticos; indicadores de quantidade; indicadores de velocidade; circuitos in-

tegrados; cartões de circuitos integrados [cartões inteligentes]/cartões inteligentes [cartões 

de circuitos integrados]; aparelhos de intercomunicação; interfaces para computadores; 

juke boxes, música/autómatos de música accionados com moedas [juke boxes]; juke boxes 

para computadores; kits mãos livres para telefones; joelheiras para trabalhadores; lanternas 
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ópticas/lâmpadas ópticas; lanternas mágicas; computadores portáteis; lasers, não para uso 

medicinal; aparelhos e equipamentos salva-vidas; bóias salva-vidas; coletes salva-vidas; cin-

tos salva-vidas; jangadas salva-vidas; reguladores de iluminação [reguladores], eléctricos/ 

/reguladores de luz [reóstatos], eléctricos; díodos emissores de luz [LED]; fechaduras, eléc-

tricas; linhas de «loch» [instrumentos de medida]; altifalantes; fitas magnéticas; fios magné-

ticos; ímãs; ímãs decorativos; lupas [óptica]; bússolas marítimas; máscaras de protecção; 

máscaras de mergulho; instrumentos e máquinas de ensaio de materiais; medidas; apare-

lhos de medida; dispositivos de medida, eléctricos; instrumentos de medida; sinais mecâni-

cos; instrumentos meteorológicos; microfones; microprocessadores; registadores de milhas 

para veículos/conta-quilómetros para veículos; modems; máquinas para contagem e tria-

gem de dinheiro; aparelhos de monitorização, eléctricos; monitores [hardware informáti-

co]; monitores [programas informáticos]; ratos [equipamento de processamento de dados]; 

aparelhos e instrumentos náuticos; equipamentos de sinalização naval; instrumentos de na-

vegação; sinais de néon; redes de protecção contra acidentes; redes de segurança/redes sal-

va-vidas; computadores «notebook»; quadros de avisos electrónicos; instrumentos de ob-

servação; fibras ópticas [fibras] [fios condutores de raios luminosos]/fios condutores de raios 

luminosos [fibras ópticas [fibras]]; almofadas para ratos; pedómetros; canetas electrónicas 

[unidades de visualização]; periféricos de computador; periscópios; registros fonográficos/ 

/discos de gravação de som; fotocopiadoras [fotográficas, electrostáticas, térmicas]; apare-

lhos de fototelegrafia; leitores de DVD; calculadoras de bolso; ponteiros electrónicos emis-

sores de luz; leitores digitais portáteis; aparelhos de medida de precisão; indicadores auto-

máticos de baixa pressão nos pneus dos veículos [pneus]/indicadores automáticos de baixa 

pressão em pneus de veículos/indicadores automáticos de baixa pressão nos pneus de veícu-

los; bujões indicadores de pressão para válvulas; medidores de pressão/manómetros; apare-

lhos de medição de pressão; indicadores de pressão; circuitos impressos; placas de circuitos 

impressos; sondas para fins científicos; processadores [unidades de processamento central]/ 

/unidades centrais de processamento [processadores]; programas informáticos [software 

descarregável]; ecrãs de projecção; aparelhos de projecção; equipamentos de protecção 

para uso pessoal contra acidentes; publicações electrónicas, descarregáveis; máquinas de 

cartões perfurados para escritórios; aparelhos de radar; aparelhos para chamada de pesso-

as por rádio (pagers de rádio); aparelhos radiológicos para fins industriais; rádios; rádios 

para veículos; conjuntos de radiotelegrafia; conjuntos de radiotelefonia; aparelhos de segu-

rança de tráfego ferroviário; leitores de códigos de barras; leitores de caracteres ópticos; 

leitores [equipamentos de processamento de dados]; receptores de telefone; receptores de 

áudio e de vídeo; gira-discos; discos reflectores para vestuário, para a prevenção de aciden-

tes de trânsito; aparelhos de regulação, eléctricos; relés, eléctricos; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; aparelhos electrodinâmicos para o con-

trolo remoto de sinais; aparelhos de controlo remoto; respiradores para filtragem do ar; 

máscaras respiratórias, excepto para respiração artificial/respiradores, excepto para respi-

ração artificial; reóstatos; sinais de trânsito, luminosos ou mecânicos; varinhas de vedores; 

réguas [instrumentos de medição]; sacarímetros; lonas de salvamento; salinómetros; apare-

lhos de navegação por satélite; satélites para fins científicos; balanças; digitalizadores [equi-

pamento de processamento de dados]; sapatos para protecção contra acidentes, radiações e 

fogo; lanternas de sinalização; painéis de sinalização, luminosos ou mecânicos; assobios de 

sinalização; transmissores de sinais electrónicos; sinais, luminosos ou mecânicos; sinais lu-

minosos; sirenes; aparelhos para medir a espessura da pele; projectores de diapositivos/

aparelhos de projecção de acetatos;  aparelhos para medir ângulos de inclinação/inclinó-

metros/indicadores de declive/indicadores de inclinação; peúgas, aquecidas electricamente; 

software informático, gravado; suportes de registos de som; aparelhos de transmissão de 

som; aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; sonómetros; linhas 
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de sondas; lentes para óculos; armações de óculos; estojos para óculos; óculos [óptica]; apa-

relhos de controlo da velocidade para veículos; aparelhos para medição da velocidade [fo-

tografia]; reguladores de velocidade para gira-discos; níveis de bolha; óculos para desporto; 

sistemas de aspersão para protecção contra incêndios; aparelhos de comando (direcção), 

automáticos, para veículos; leitores de áudio portáteis; estereoscópios; aparelhos estereos-

cópicos; fitas para o registo de som; estroboscópios; óculos de sol; gravadores de fitas mag-

néticas; unidades de fita magnética para computador; aparelhos de desmagnetização para 

fitas magnéticas; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; transmissores telefónicos; te-

lefones portáteis; teleimpressoras/telescritores; telepontos; aparelhos de televisão; caixas 

automáticos [ATM]; indicadores de temperatura; etiquetas indicadoras de temperatura, 

não para fins medicinais; terminais [electricidade]; instalações para prevenção de furtos, 

eléctricas; termómetros, não para uso medicinal; termóstatos; termóstatos para veículos; 

distribuidores de bilhetes; temporizadores, automáticos; aparelhos para registo do tempo; 

totalizadores; semáforos [dispositivos de sinalização]; transmissores [telecomunicações]; 

aparelhos transmissores [telecomunicações]; acetatos [fotografia]/diapositivos [fotografia ]; 

transponders; urómetros; unidades de flash USB; aparelhos de navegação para veículos 

[computadores de bordo]; gravadores de vídeo; cassetes de vídeo; cartuchos de jogos de ví-

deo; ecrãs de vídeo; videotelefones; fitas de vídeo; visores, fotografia; voltímetros; máqui-

nas de voto; wafers para circuitos integrados; walkie-talkies; triângulos para aviso de avaria 

de veículos; balanças; aparelhos e instrumentos de pesagem; mangas de vento para indicar 

a direcção do vento; mastros para antenas sem fios; fios telefónicos; apoios para os pulsos 

para uso com computadores; tubos de raios-X não para uso medicinal; aparelhos de raios-X 

não para uso medicinal; fotografias de raios-X, excepto para fins medicinais; aparelhos e 

instalações para a produção de raios-X, não para uso medicinal; dispositivos de protecção 

contra raios-X, não para uso medicinal; hardware, firmware, periféricos e software infor-

máticos; aplicações de software para telemóveis, computadores «tablet», dispositivos portá-

teis e computadores; software informático fornecido na Internet; aparelhos de atendimento 

automático para aparelhos de comunicações; geradores de códigos; aparelhos para a codifi-

cação e decodificação de sinais; cassetes de áudio, disquetes, CD- ROMs e DVD-ROMs; 

programas de armazenamento de dados; servidores; estojos para computadores; aparelhos 

e instrumentos para gravação, recepção, transmissão e/ou reprodução de dados, informa-

ções, gravuras, imagens e/ou som; aparelhos e instrumentos electrónicos e informáticos 

para o débito e/ou crédito de contas financeiras e/ou para o pagamento de bens ou serviços; 

peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079103

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários, membros, 

olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais de sutura; travesseiros insufláveis 

para fins medicinais; almofadas insufláveis para fins medicinais; colchões insufláveis para 

fins medicinais; máscaras anestésicas; ligaduras para articulações, ligaduras anatómicas/ 

/de suporte; ligaduras, elásticas; ligaduras de suspensão; ligaduras para os joelhos, ortopé-

dicas; aparelhos vibratórios para camas; camas, feitas especialmente para fins medicinais; 

aparelhos para testes de sangue; bombas para tirar leite; preservativos; contraceptivos, não 

químicos; espartilhos abdominais; muletas; almofadas para fins medicinais; aparelhos de 

diagnóstico para fins medicinais; instrumentos de acupunctura eléctricos; electrocardió-

grafos; eléctrodos para fins medicinais; biberões/biberões para bebés; suportes para pés 

chatos; suportes para o arco plantar para calçado; móveis feitos especialmente para fins 

medicinais; aparelhos auditivos para surdos; protectores auriculares; inaladores; injectores 

para fins medicinais; lâmpadas para fins medicinais; lasers para fins medicinais; colheres 

para administrar medicamentos; aparelhos de exercício físico, para fins medicinais; apare-

lhos de fisioterapia; sondas para fins medicinais; pulsímetros; bombas para uso medicinal; 

aparelhos radiológicos para fins medicinais; ecrãs radiológicos para uso medicinal; apare-

lhos para reabilitação do corpo para fins medicinais; palmilhas ortopédicas [ortopédicas]; 

esfigmomanómetros/aparelhos para medição da pressão arterial/esfigmomanómetros; 

aparelhos e instrumentos cirúrgicos; implantes cirúrgicos [materiais artificiais ]; seringas 

para injecções; seringas para uso medicinal; etiquetas indicadoras da temperatura para uso 

medicinal; aparelhos de teste para uso medicinal/aparelhos para uso em análises clínicas; 

embalagens térmicas para fins de primeiros socorros; termómetros para uso medicinal; 

vaporizadores com fins medicinais/pulverizadores para fins medicinais; peças e acessórios 

para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079104

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos de locomoção por terra, ar ou água; aparelhos, máquinas e dispositivos 

para a aeronáutica; aviões; veículos aéreos; «air bags» [dispositivos de segurança para au-

tomóveis]; aeronaves; aviões anfíbios; ambulâncias; dispositivos anti-roubo para veículos; 

alarmes anti-roubo para veículos; capotas de automóveis, correntes de automóveis; pneus 

de automóveis [pneus]; carrocerias de automóveis; capas para carrinhos de crianças [car-

rinhos]; balões aerostáticos; barcaças; carrinhos; capas para assentos de veículos; assentos 
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ejectores para aeronaves; capôs para veículos; estojos para a reparação de câmaras-de-

-ar; câmaras-de-ar para bicicletas, velocípedes; guarda-lamas; dispositivos antiderrapantes 

para pneus de veículos; pára-quedas; pedais para velocípedes; material circulante para vias 

ferroviárias; lemes; estribos de veículos; capas para selins de bicicletas ou motocicletas; al-

forjes adaptados para bicicletas; selins para bicicletas, velocípedes ou motocicletas; cintos 

de segurança para assentos de veículos; scooters [veículos]; parafuso-hélices para embar-

cações; propulsores a hélice; propulsores [hélice] para navios; remos/gingas; hidroaviões; 

assentos de segurança para crianças, para veículos; assentos de veículos; segmentos de 

travões para veículos; binários [cambotas] de navios; navios; veículos para andar na neve; 

capas para pneus sobressalentes; carros desportivos; veículos eléctricos; veículos espaciais; 

veículos frigoríficos; veículos militares para transporte; veículos para locomoção por terra, 

ar, água ou por vias férreas; planadores; veículos de controlo remoto, com excepção dos 

brinquedos; iates; peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079105

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; re-

lógios despertadores; ligas de metais preciosos; âncoras [relojoaria]; relógios atómicos; 

emblemas em metais preciosos; barris [relojoaria]; broches [joalharia]; bustos em metais 

preciosos; estojos para relojoaria; estojos para relógios [apresentação]; berloques [joalharia]; 

correntes de relógios; amuletos [joalharia]/berloques [joalharia]; cronógrafos [relógios]; 

cronómetros; instrumentos cronométricos; cronoscópios; molas de gravata; estojos para 

relógios de mesa e de parede; relógios de mesa e de parede; relógios de mesa e de parede 

e relógios, eléctricos; movimentos de relojoaria; cloisonné [joalharia]; moedas; relógios 

de controlo [relógios-mestre]/relógios-mestre; figurinhas [estatuetas] de metais preciosos/ 

/estatuetas de metais preciosos; ouro, em bruto ou batido; fios de ouro [joalharia]; pontei-

ros do relógio [relojoaria]; lingotes de metais preciosos; irídio; joalharia; estojos para joa-

lharia [cofres]; porta-chaves [bugigangas ou berloques]; botões de punho; medalhas; movi-

mentos para relógios de mesa ou de parede e relógios; ornamentos [joalharia]; ornamentos 

para chapéus em metais preciosos; alfinetes ornamentais; alfinetes [joalharia]; alfinetes de 

gravata; ródio; anéis [joalharia]; estátuas em metais preciosos; cronómetros; relógios de sol/ 

/relógios solares; tentos de cobre; pulseiras/braceletes para relógios de pulso/correias para 

relógios; vidros para relógios / cristais para relógios; estojos para relógios; relógios; relógios 

de pulso.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079106

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impres-

são; material de encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

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

(com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (excepto aparelhos); mate-

riais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); caracteres de impressão; 

clichés; folhas absorventes de papel ou plástico para embalagem de produtos alimentares; 

máquinas de endereçamento; fitas adesivas para papelaria ou para uso doméstico; adesi-

vos [colas] para papelaria ou para uso doméstico; painéis publicitários de papel ou cartão; 

álbuns/livros de recortes; almanaques; cartões de participação [papelaria]; aguarelas/ 

/aguarelas [pinturas]; godés de aguarelas para artistas; atlas; sacos de papel cónicos; sacos 

[envelopes, bolsas] de papel ou plástico, para embalagem; sacos de lixo de papel ou de 

plástico; esferográficas; bibes de papel; pastas para folhas soltas; malhetes [encadernação]; 

aparelhos e máquinas de encadernação [material de escritório]; encadernações; ampara-

-livros; folhetos; marcadores de livros; livros; envelopes para garrafas em cartão ou papel; 

invólucros para garrafas em cartão ou papel; laços de papel; caixas de cartão ou de papel; 

calendários; cartão; artigos de cartão; cartões/gráficos; catálogos; porta-livros de cheques 

[livros de cheques]; pano para encadernação; pano de encadernação; bases para copos e 

garrafas em papel; livros de banda desenhada; rolos de papel e cartões para o registo de 

programas informáticos; capas [papelaria]/invólucros [papelaria]; embalagens para natas 

em papel; diagramas; arquivos de documentos [papelaria]; porta-documentos [papelaria]; 

blocos para desenho; tachas/pioneses; pranchetas de desenho; materiais de desenho; instru-

mentos de desenho; conjuntos de desenho; canetas de desenho; papel electrocardiógrafo; 

gravuras; envelopes [papelaria]; apagadores de quadros para escrever; águas-fortes (gra-

vuras); toalhas de papel para o rosto; figurinhas [estatuetas] de papel «mâché»; arquivos 

[artigos de escritório]; bandeiras de papel; folhetos; pastas para papéis/capas para papéis; 

pastas [papelaria]; formulários, impressos; canetas de tinta permanente; galés [tipografia]; 

globos terrestres; estampas gráficas; representações gráficas; cartões de felicitações; fitas 

gomadas [papelaria]; panos gomados para papelaria; hectográficos; cortes histológicos para 

fins pedagógicos; porta-passaportes; folhas de papel ou plástico com controle de humidade 

para embalagem de produtos alimentares; fichas [ papelaria ]; índices; utensílios para es-

crever; tinteiros; rótulos, não em matérias têxteis; livros registos [livros] M; obras de arte 

litográfica; revistas [periódicos]; livros de facturas com decalque [papelaria]; manuais [ma-

nuais]; mapas geográficos; canetas de marcação [papelaria]; bases para copos de cerveja; 
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humedecedores para superfícies com cola [material de escritório]; aparelhos para monta-

gem de fotografias; cartões de felicitações musicais; toalhetes de papel para remover a ma-

quilhagem//lenços de papel para remover a maquilhagem; guardanapos de mesa em papel; 

boletins; jornais; aparos para escrever; aparos de ouro; blocos de notas; números [caracteres 

de tipografia]; perfuradores para escritório; oleografias; blocos [artigos de papelaria]; blo-

cos de escrita/pastas de secretária; caixas de pintura [artigos escolares]; tabuleiros de 

pintor; pinturas [imagens], com ou sem molduras; panfletos; pantógrafos [instrumentos 

de desenho]; papel; folhas de papel [papelaria]; estojos para canetas/caixas para cane-

tas; limpa-aparos; lapiseiras; porta-minas; porta-canetas; canetas [artigos de escritório]; 

periódicos; fotogravuras; fotografias [impressas]; imagens; letreiros de papel ou cartão; 

marcadores de pratos em papel; cartazes; impressos; produtos de impressão; prospectos; 

publicações impressas; furadores [artigos de escritório]; papel para radiografias; reprodu-

ções gráficas; fitas de papel; réguas de secção quadrada; réguas de desenho; material esco-

lar [papelaria]; raspadeiras [borrachas de apagar] para escritórios; painéis de sinalização 

de papel ou cartão; papel de prata; lápis para ardósias; livros de música; bobinas para fitas 

de tinta; almofadas para carimbos; porta-carimbos; carimbos para endereços; carimbos 

[sinetes]; estojos para carimbos [sinetes]; porta-canetas e porta-lápis; agrafadores [artigos 

de escritório]; cola de amido [adesivo] para papelaria ou para uso doméstico; materiais de 

embalagem feitos de amidos; artigos de papelaria; autocolantes [papelaria]; marca-pratos 

em papel; etiquetas para fichas; materiais de ensino [com excepção de aparelhos]; bilhetes; 

horários impressos; cromos excepto para jogos; decalcomanias; tubos em cartão; caracteres 

de imprensa [algarismos e letras]/letras [caracteres de imprensa]; papel de embrulho/papel 

de embalagem; pulseiras para fixação de instrumentos de escrita; ardósias para escrever; 

livros para escrever ou desenhar; materiais de escrita; papel de escrita; estojos de escrita 

[artigos de papelaria]; cartas; manuais de acolhimento para sócios; cartões de sócios para 

serviços de saúde; matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes); pro-

dutos de impressão relativos ao planeamento financeiro, análise de investimentos, alocação 

de portfólios e recomendações para a selecção de instrumentos financeiros; relatórios de 

investidores e manuais de utilizador.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079107

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

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

de animais, peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; 

chicotes, arreios e selaria; pastas diplomáticas; sacos para alpinistas; sacos para campistas; 

sacos [envelopes, bolsas] de couro, para embalagem/envelopes, de couro, para embalagem/ 
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/bolsas, de couro, para embalagem; sacos de vestuário para viagem; sacos de rede para 

compras; sacos para desporto; sacos; sacos de praia; caixas para chapéus em couro; caixas 

em couro ou cartão-couro; caixas de fibra vulcanizada; pastas para documentos; bastões/ 

/bengalas; estojos para cartões [porta-notas]; estojos, de couro ou cartão-couro; bainhas, 

para molas, em couro/coberturas, para molas, em couro; camurça, excepto para fins de lim-

peza/peles de camurça, excepto para fins de limpeza; revestimentos para móveis em couro; 

capas para chapéus-de-chuva; capas para animais/vestuário para animais de estimação; 

punhos para bengalas/punhos para bastões; mantas para cavalos; alcofas para transportar 

crianças; estojos para chaves; couro, em bruto ou semitrabalhado; imitação de couro; pele 

sintética [imitação de couro]; estojos para partituras; porta-moedas; mochilas de campis-

mo/mochilas; sacos escolares/mochilas escolares; sacos para compras; bandoleiras [correias] 

de couro/bandoleiras/correias em couro (bandoleiras); alcofas para transportar crianças; 

bastões de alpinismo/cajados alpinos; tiras de couro/correias de couro; malas de viagem; 

sacos para ferramentas em couro, vazios; baús de viagem; sacos de viagem; conjuntos de 

artigos de bagagem [em couro]; guarnições em couro para móveis; baús [bagagem]; cha-

péus-de-chuva; estojos para artigos de toilette, não preenchidos; carteiras de bolso; sacos 

de compras com rodas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079108

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais [vestuário]; bandanas [lenços de pescoço]; sandá-

lias de banho; toucas de banho; cintos para dinheiro [vestuário]; camisolas; bonés [chape-

laria]; vestuário; vestuário para ginástica; vestuário para ciclistas; vestidos; agasalhos para 

as orelhas [vestuário]; chuteiras/botas para futebol; calçado; luvas [vestuário]; roupões; 

sapatos de ginástica; chapéus; faixas para a cabeça [vestuário]; casacos [vestuário]; malhas 

[vestuário]; perneiras [abafos para as pernas]/polainas; mitenes; vestuário para motoristas; 

gravatas; calças/ceroulas [vestuário]; ponchos; pulôveres/camisolas [pulôveres]; pijamas; 

vestuário pronto-a-vestir; roupões de banho; sandálias; saris; páreos; lenços de cabeça e 

pescoço; xales; camisas; sapatos; camisas de manga curta; saias; chinelos; peúgas; sapatos 

para desporto; meias; fatos; fatos de banho/fatos para natação; «sweaters»; t-shirts; calças; 

fatos de banho/calções de banho; uniformes; coletes para a pesca; viseiras [chapelaria]; ves-

tuário impermeável; fatos isotérmicos para esqui aquático.

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079109

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; trabalhos de escritório; ad-

ministração do licenciamento de bens e serviços de terceiros; difusão de material publi-

citário; actualização de material publicitário;  serviços de anúncios/publicidade; agências 

de anúncios/agências de publicidade; aluguer de espaços publicitários; publicidade por 

correspondência; informações e aconselhamento comerciais aos consumidores [loja de 

aconselhamento ao consumidor]; análises de preço de custo; atendimento telefónico para 

assinantes indisponíveis; avaliações de empresas; gestão comercial de profissionais de 

espectáculos; assistência de gestão de negócios; serviços de leilões; afixação de cartazes/ 

/publicidade exterior; serviços de guarda-livros/contabilidade; auditoria de negócios; con-

sultadoria sobre gestão e organização empresarial; consultadoria de gestão de negócios; 

consultadoria sobre organização de negócios; consultadoria profissional de negócios; ges-

tão comercial de desportistas; apresentação de produtos em meios de comunicação, para 

fins retalhistas; serviços de comparação de preços; compilação de informações em bases 

de dados informáticas; sistematização de informações em bases de dados informáticas; 

pesquisa de dados em arquivos informáticos para terceiros; demonstração de produtos; 

difusão de material publicitário; serviços de peritagens em negócios comerciais; agências 

de emprego; organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; organização 

de desfiles de moda para fins promocionais; gestão informatizada de arquivos; previsões 

económicas; agências de importação e exportação; assistência de gestão comercial ou 

industrial; agências de informações comerciais; informações de negócios; inquéritos de 

negócios; investigações empresariais; facturação; serviços de layout para fins publicitários; 

consultadoria de gestão de pessoal; serviços de assessoria para gestão de negócios; estudos 

de marketing; pesquisas de marketing; marketing; serviços de manequim para publicidade 

ou promoção de vendas; serviços recolha e compilação de artigos de imprensa; publicidade 

on-line numa rede informática; organização de feiras para fins comerciais ou publicitários; 

serviços de terceirização [assistência de negócios]; preparação de folhas de pagamento de 

salários; serviços de fotocópias; sondagens de opinião; processamento de texto; processa-

mento administrativo de ordens de compra; serviços de aquisição para terceiros [compra de 

bens e serviços para outras empresas]; produção de filmes publicitários; relações públicas; 

preparação de colunas publicitárias; publicação de textos publicitários; redacção de textos 

publicitários; publicidade radiofónica/anúncios comerciais na rádio; recrutamento de pes-

soal; aluguer de equipamentos e máquinas de escritório; aluguer de máquinas de fotocó-

pias; aluguer de tempo publicitário em meios de comunicação; reprodução de documentos; 

pesquisa de negócios; serviços de venda a retalho ou por grosso de produtos farmacêuticos, 

veterinários e sanitários e suprimentos medicinais; venda a retalho e por grosso de cosmé-

ticos e produtos de higiene pessoal, produtos de telecomunicações, computadores, software 

informático, aplicações de software informático, hardware informático, dispositivos perifé-

ricos de computador, publicações electrónicas, dispositivos médicos, veículos, maquinaria, 

relógios, relógios de mesa e de parede, produtos de impressão, produtos de papel, artigos 

de papelaria, artigos de couro ou imitação de couro, sacos, sacos de bagagem, vestuário, 
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chapelaria, calçado; promoção de vendas para terceiros; distribuição de amostras; serviços 

de secretariado; angariação de patrocínios; elaboração de extractos de contas; compilação 

de estatísticas; preparação de impostos; serviços de telemarketing; publicidade televisiva/ 

/anúncios comerciais televisivos; testes psicológicos para selecção de pessoal; transcrição; 

dactilografia; processamento administrativo de ordens de compra; consultadoria de gestão 

de pessoal; processamento de dados informáticos; gestão de dados informáticos; serviços 

de publicidade e informações promocionais de vendas, negócios; atendimento telefónico 

para terceiros; fornecimento de vendas, negócios, publicidade e informações promocionais 

por meio de uma rede informática mundial; a reunião, para o benefício de terceiros, de 

uma variedade de produtos, permitindo aos clientes ver e adquirir convenientemente os 

produtos a partir de um website e de um ponto de venda por grosso na internet de produtos 

generalizados; serviços de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas de 

endereços; serviços de encomendas [para terceiros]; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; programas de fidelidade ou serviços de 

redempção de planos de incentivos em conexão com o fornecimento de benefícios de valor 

para os clientes; assistência de gestão de negócios; análise de gestão de negócios; serviços 

de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079110

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; subscrição de 

seguros contra acidentes; serviços de agências de alojamento [apartamentos]; serviços ac-

tuariais; análises financeiras; gestão de edifícios de apartamentos; avaliação de imóveis; 

avaliação de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação numis-

mática; avaliação de selos; serviços bancários; «home banking»; corretagem; corretagem 

de créditos de carbono; serviços de liquidação de negócios, financeiros; investimentos de capi-

tal/investimentos de fundos/investimento de capital; compensação, financeira/operações 

de compensação, financeira; cobrança de rendas; organização de colectas; consultadoria 

financeira; consultadoria de seguros; bureaux de crédito; serviços de cartões de crédito; 

emissão de cartões de crédito; despacho alfandegário; serviços de cartão de débito; agên-

cias de cobrança de dívidas; serviços de assessoria sobre dívidas; agências imobiliárias; 

gestão imobiliária; avaliação financeira [seguros, banca, imobiliária]; estimativas de custos 

de reparações [avaliação financeira]; avaliação financeira da madeira na árvore/valorização 

financeira da madeira na árvore; factoring; serviços de financiamento; subscrição de segu-

ros contra incêndios; avaliações fiscais/valorizações fiscais; angariação de fundos de benefi-

cência; transferência electrónicas de fundos; subscrição de seguros de saúde; financiamento 
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de compras em leasing/financiamento de arrendamento de longa duração; serviços de 

correctores imobiliários/corretagem de imóveis; informações financeiras; informações de 

seguros; empréstimos a prestações; corretagem de seguros; subscrição de seguros; leasing 

de explorações agrícolas; empréstimos sobre penhores; subscrição de seguros de vida; em-

préstimos [financiamento]; gestão financeira; subscrição de seguros marítimos; operações 

de câmbios; hipotecas bancárias; fundos mútuos; empréstimos sobre penhores; serviços de 

fundos de previdência; leasing de imóveis; aluguer de escritórios [imobiliário]; aluguer de 

andares/aluguer de apartamentos; serviços de pagamento de pensões de reforma; depósi-

tos em cofres-fortes; serviços bancários de poupança; corretagem de títulos/corretagem na 

bolsa; patrocínio financeiro; cotações da bolsa; serviços de corretagem de acções; serviços 

de empréstimos com garantia/cauções/garantias; emissão de títulos de valor; emissão de 

cheques de viagem [cheques]; administração fiduciária/serviços fiduciários; depósitos de 

valores; verificação de cheques [cheques]; serviços de gestão de capital; planeamento finan-

ceiro; análise de investimentos; serviços de alocação de portfólios; prestação de informa-

ções relativas ao planeamento financeiro, análise de investimentos, alocação de portfólios 

e recomendações para a selecção de instrumentos financeiros através de uma rede infor-

mática mundial; serviços financeiros; serviços de assessoria financeira; financiamento de 

empréstimos; serviços de consultadoria profissional em matéria de seguros, financiamen-

tos, pensões, anuidades, imóveis e investimentos; financiamento de compras em leasing; 

serviços de corrector de imóveis; avaliação de carros; fornecimento de informações fiscais; 

serviços financeiros associados a programas de fidelidade ou planos de incentivos; serviços 

de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079111

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; difusão de 

programas de rádio; difusão de programas de televisão; difusão de programas de televisão 

por cabo; comunicações por telefones celulares; fornecimento de «chatrooms» na Internet; 

comunicações por redes de fibra [fibra] óptica; comunicações por terminais de computador; 

serviços de boletim electrónico [serviços de telecomunicações]; transmissão de cartões de 

felicitações on-line; correio electrónico; envio de mensagens; agências noticiosas/agências 

de imprensa; serviços de «paging» [rádio, telefone ou outros meios de comunicação electró-

nica]; fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática mundial; for-

necimento de acesso de utilizador a redes informáticas mundiais; fornecimento de acesso 

a bases de dados; fornecimento de fóruns on-line; aluguer de aparelhos de fax; aluguer de 

modems; aluguer de equipamento de telecomunicação; aluguer de telefones; transmissões 
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via satélite; aluguer de aparelhos de envio de mensagens; informações sobre telecomunica-

ções; fornecimento de canais de telecomunicações para serviços de televendas; serviços de 

encaminhamento e de junção de telecomunicações; serviços de teleconferência; transmis-

são de telegramas; comunicações por telegramas; serviços telegráficos; serviços telefónicos; 

comunicações por telefone; serviços de telex; transmissão de mensagens e imagens com o 

auxílio de computador; transmissões por fax; transmissão de arquivos digitais; serviços de 

videoconferência; serviços de correio de voz; serviços de difusão sem fios; leasing de tempo 

de acesso a uma base de dados informática; fornecimento de acesso a uma base de dados 

informática na rede informática mundial para pesquisa e recuperação de informações, 

dados, sítios web e recursos disponíveis em redes informáticas; fornecimento de acesso de 

utilizador a uma base de dados informatizada contendo publicações electrónicas e dados 

através de redes informáticas para fins de processamento e/ou visualização; fornecimento 

de acesso de utilizador a computadores remotos contendo publicações electrónicas, bo-

letins informativos, bases de dados e informações acessíveis via computador; serviços de 

assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079112

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; provisão de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

academias [educação]; organização de concursos de beleza; reserva de lugares para espec-

táculos; publicação de livros; serviços de exploração de instalações desportivas; forneci-

mento de instalações de casino [jogos de fortuna e azar]; aluguer de cine-filmes/aluguer de 

filmes cinematográficos; exibições de filmes cinematográficos/exibição de filmes de cinema; 

serviços de clube [de entretenimento ou educação]; «coaching» [formação]; organização 

e realização de colóquios; organização de competições [educação ou entretenimento]; or-

ganização de competições desportivas; organização e realização de concertos; realização 

de aulas de ginástica; organização e realização de conferências; organização e realização 

de congressos; cursos por correspondência; serviços de disco-jóquei; serviços de discote-

ca; dobragem; edição de fitas de vídeo; exames educacionais; edição electrónica; serviços 

de entertainer; serviços de entretenimento/diversões; organização de exposições para fins 

culturais ou educativos; organização de desfiles de moda para fins de entretenimento; pro-

dução cinematográfica, excepto filmes publicitários; serviços de jogos fornecidos on-line a 

partir de uma rede informática; aluguer de equipamentos de jogos; fornecimento de insta-

lações de golfe; serviços de orientação profissional [aconselhamento sobre a educação ou 

formação]; ensino de ginástica; serviços de clubes de saúde [formação sobre saúde e boa 

forma física]; informações sobre educação; informações sobre entretenimento; informações 
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sobre actividades recreativas; serviços de intérprete de línguas; serviços de layout, excepto 

para fins publicitários; apresentação de espectáculos ao vivo; exploração de loterias; servi-

ços de microfilmagem; aluguer de projectores e acessórios de cinema; fornecimento de ins-

talações de museus [apresentação, exposições ]; serviços de composição musical; «music-

-halls»; clubes nocturnos; serviços de orquestra; organização de bailes; organização de 

espectáculos [serviços de empresário]; parques de diversão; serviços de «personal trainer» 

[treino físico]; reportagens fotográficas; fotografia; educação física; planeamento de festas 

[entretenimento]; produção de filmes em fitas de vídeo; produção de música; fornecimento 

de instalações desportivas; prestação de serviços de karaoke; fornecimento de publicações 

electrónicas on-line, não transferíveis; publicação de livros e diários electrónicos on-line; 

entretenimento de rádio; produção de programas de rádio e televisão; serviços de estúdio 

de gravação; fornecimento de instalações recreativas; aluguer de equipamentos de áudio; 

aluguer de câmaras de vídeo/aluguer de câmaras de vídeo portáteis; aluguer de campos 

desportivos; serviços de reportagens de informação; serviços de redacção de guiões; orga-

nização e realização de seminários; serviços escolares [educação]; produção de espectácu-

los; aluguer de gravações de som; aluguer de equipamentos desportivos, excepto veículos; 

cronometragem de eventos desportivos; aluguer de instalações de estádio; estúdios de 

cinema; serviços de legendagem; organização e realização de simpósios; ensino/serviços 

educativos/serviços de instrução/serviços de ensino; entretenimento televisivo; publicação 

de textos, excepto textos publicitários; redacção de textos, excepto textos publicitários; 

produções teatrais; serviços de agência de bilhetes [entretenimento]; formação prática 

[demonstração]; tradução; aluguer de cassetes de vídeo; gravações de vídeo; reconversão 

profissional; organização e realização de workshops [formação]; publicação de diagramas, 

imagens e fotografias; planeamento realização, hospedagem, organização e fornecimento 

de podcasts e workshops; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; serviços 

de consultadoria relacionados com a concepção de cursos de formação; interpretação; ser-

viços de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079113

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e design relacionados com os mesmos; servi-

ços de análise e de pesquisa industrial; design e desenvolvimento de hardware e software 

informático; consultadoria em arquitectura; arquitectura; pesquisa bacteriológica; cali-

bragem [medição]; análises químicas; pesquisas químicas; investigação química; ensaios 

clínicos; semeadura de nuvens; programação de computadores; actualização de software 

informático; consultadoria na concepção e desenvolvimento de hardware informático; 
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manutenção de software informático; análise de sistemas informáticos; duplicação de 

programas de informáticos; instalação de software informático; consultoria em software 

informático;  conversão de dados ou documentos de suportes físicos para suportes electró-

nicos; conversão de dados e programas de computador [excepto conversão física]; design de 

decoração de interiores; design industrial; design de artes gráficas; design de sistemas in-

formáticos; digitalização de documentos [digitalização]; auditorias sobre a energia; consul-

tadoria na área de poupança de energia; engenharia; investigação no campo da protecção 

ambiental; previsão do tempo/informação meteorológica; análise grafológica [grafologia]; 

hospedagem de sites informáticos [websites]; serviços de consultadoria em tecnologia da 

informação [TI]; serviços de laboratório científico; levantamentos topográficos/agrimen-

sura; criação e manutenção de sítios web para terceiros; pesquisa mecânica; monitorização 

de sistemas informáticos por acesso remoto; análise para exploração petrolífera; design de 

embalagens/serviços de design de embalagem; estudos de projectos técnicos; serviços de 

protecção contra vírus informáticos; serviços de controlo de qualidade; recuperação de da-

dos informáticos; aluguer de computadores; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos 

para terceiros; pesquisa biológica; investigação científica; fornecimento de motores de bus-

ca para a internet; hospedagem de servidores; aluguer de servidores Web; design de softwa-

re informático; aluguer de software informático; software como serviço [ SaaS ]; «styling» 

[design industrial]; agrimensura; investigação técnica; testes de materiais; inspecção téc-

nica de veículos; análises de água; consultadoria em design de sítios web; segurança infor-

mática; serviços informáticos relacionados com o sistema de análise financeira; serviços de 

informática relacionados com a interconexão do hardware e software informático; design 

de software de aplicação; serviços informáticos relacionados com a criação de índices de 

informação, sítios e recursos em redes informáticas; design, desenho e escrita comissiona-

dos, todos para a compilação de páginas web na Internet; criação e manutenção de sítios 

na web; desenvolvimento de bases de dados informáticas; aluguer e leasing de aparelhos 

informáticos e dados informáticos; criação, compilação e manutenção de um registo de 

nomes de domínio; codificação e decodificação de sinais electrónicos e informáticos; testes 

e avaliações sobre saúde e segurança no trabalho; serviços de assessoria, consultadoria e 

prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079114

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de higiene e de beleza para seres huma-

nos ou animais; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura; serviços de medicina 

alternativa; serviços de aromaterapia; serviços de inseminação artificial; banhos públicos 
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para fins de higiene; banhos turcos; serviços de bancos de sangue; quiropraxia; serviços de 

clínicas médicas; serviços de odontologia; design paisagístico; implantação de cabelo; cui-

dados de saúde; serviços de spa de saúde; centros de saúde; aconselhamento sobre saúde; 

casas de convalescença/casas de repouso; lares com acompanhamento médico; hospícios; 

hospitais; serviços de fertilização em vitro; massagens; assistência médica; aluguer de equi-

pamentos médicos; serviços de parteira; enfermagem, médica; serviços de optometrista; 

serviços de farmacêuticos, para elaborar receitas médicas; aconselhamento em farmácia; 

fisioterapia/terapia física; serviços de psicólogo; serviços de reabilitação/desintoxicação 

para toxicodependentes; salões de beleza; sanatórios; serviços de sauna; serviços de solá-

rio; cirurgias plásticas; serviços de telemedicina; serviços de terapia; serviços de visagistas; 

serviços de assessoria e consultadoria relacionados com vida saudável, hábitos alimentares 

saudáveis, nutrição, dieta e boa forma física; serviços de clínicas de saúde; serviços de saú-

de mental; serviços de consulta de cuidados de  saúde; agrupamento, compilação, forneci-

mento e divulgação de informações relacionadas com vida saudável, hábitos alimentares 

saudáveis, nutrição, dieta e boa forma física; estudos em matéria de saúde; serviços de as-

sessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079115

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/19

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços jurídicos; serviços de segurança para a protecção de bens e pessoas; serviços 

pessoais e sociais prestados por terceiros, para satisfazer as necessidades dos indivíduos; 

serviços de agência de adopção; serviços de segurança/escolta pessoal; licenciamento de 

software informático [serviços jurídicos]; consultadoria de segurança; consultadoria de 

propriedade intelectual; serviços de cremação; agências de detectives; registo de nomes 

de domínio [serviços jurídicos]; aluguer de alarmes de incêndio; funerais; pesquisas genea-

lógicas; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de vigilância de propriedade 

intelectual; serviços de investigação de pessoas desaparecidas; serviços de investigação de 

antecedentes pessoais; investigação judicial; serviços de contencioso; abertura de fechadu-

ras de segurança; gestão de direitos de autor; serviços de mediação; monitorização de alar-

mes anti-roubo e de segurança; serviços de redes sociais; licenciamento de dados, imagens 

fixas, imagens em movimento, áudio e texto digitais; serviços de assessoria, consultadoria e 

prestação de informações em relação ao supracitado.

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

2013/06/03 302626588 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079161

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/23

[730] 申請人 Requerente : Hochwald Sprudel Schupp GmbH

 地址 Endereço : Am Sauerbrunnen 25, D- 55767 Schwollen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Águas minerais, água de nascente e águas gaseificadas; refrigerantes, bebidas de frutas e 

sumos de frutas, em particular bebidas misturadas com uma base mineral, com sumos de 

frutas e extractos de chá; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; outras bebidas 

não alcoólicas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul escuro, azul claro e branco.

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

2013/06/26 12814831 中國 China

[210] 編號 N.º : N/079173

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Químicos usados na indústria, ciência, e agricultura, horticultura e silvicultura; detergentes 

e preparados químicos para limpeza, todos para uso em processamento industrial e de ma-

nufactura; resinas artificiais em bruto; matérias plásticas em bruto; preparados para uso na 

manufacturação de sabonetes; substâncias químicas para uso como auxiliares no processo 

de tingimento; substâncias para branqueamento na classe 1; substâncias químicas incluídas 

na classe 1 para uso no tratamento de tecidos; preparados para amaciar a água; compostos 

para extinção de incêndios; preparados para têmpera e soldadura; substâncias químicas 

para a preservação de alimentos; substâncias para curtimento; adesivos usados na indús-

tria; produtos químicos usados na indústria; preparados para purificar a água.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079174

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands
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 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes; sabonetes líquidos; preparados para lavar as mãos; preparados para banho e 

duche, incluindo espumas para banho e géis de banho; artigos de perfumaria, óleos essen-

ciais; cosméticos; colónias, água de toilette; loção para depois de barbear; perfumes em 

spray para o corpo; desodorizantes; anti-transpirantes para uso pessoal; espuma para bar-

bear, gel para barbear, loções para antes e depois de barbear; pó de talco;  preparados para 

o cabelo para antes e depois de barbear; preparados para o cuidado do couro cabeludo e do 

cabelo; champôs e amaciadores; colorantes para o cabelo; tintas para o cabelo; loções para 

o cabelo; preparados para encaracolar o cabelo; pulverizadores para o cabelo; pós para o 

cabelo; enfeites para o cabelo, lacas para o cabelo; espumas para cabelo; brilhantinas para 

o cabelo; gel para cabelo; hidratantes para cabelo; humedecedores para cabelo; tratamentos 

para manutenção do cabelo; tratamentos para cabelos secos; óleos para o cabelo; fortifi-

cantes para o cabelo; cremes para cabelo; dentífricos; produtos não medicinais para a lava-

gem da boca; preparados para o cuidado da boca e dos dentes; polimento para dentes; pós 

para os dentes; preparados não medicinais de toilette; óleos, cremes e loções para a pele; 

produtos de aromaterapia; preparados de massagem; preparados para cuidados da pele; 

preparados depilatórios; produtos para bronzear e preparados para a protecção solar;  ma-

quilhagem e produtos para remover a maquilhagem; vaselina; preparados para cuidado dos 

lábios; algodão, cotonetes; pensos cosméticos; lenços de papel ou toalhetes humedecidos; 

toalhetes de limpeza, lenços de papel ou toalhetes pré-húmidos ou impregnados; máscaras 

de beleza, embalagens com produtos faciais; saquetas com preparados de limpeza para per-

fumar roupa de cama; produtos para lavar as mãos; detergentes; detergentes que não sejam 

para uso em operações de fabrico e para fins médicos; preparados e substâncias, todos para 

lavagem de roupa; preparados para amaciamento de tecidos; amaciadores de tecidos; pre-

parados para branqueamento; preparados para remover nódoas; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; preparados para fins de lavagem de loiça; gomas para lava-

gem de roupa; preparados desodorizantes e refrescantes para uso em vestuário e tecidos; 

sabonetes  para realçar a cor de tecidos; lenços de papel impregnados com substâncias para 

limpeza e polimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079175

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, 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 : Preparações farmacêuticas; desinfectantes; anti-sépticos; preparados para purificação e 

refrigeração do ar e água; desodorizantes e preparados para ar fresco; produtos e prepara-

dos sanitários; ligaduras; gesso; material para pensos;  preparados medicinais para a pele e 

cabelo; preparados medicinais para os lábios; preparados para o tratamento de/ou queima-

duras solares; vaselina para fins médicos; substâncias dietéticas para fins médicos; prepara-

dos herbáceos para fins médicos; suplementos herbáceos e extractos de ervas; bebidas her-
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báceas medicinais; vitaminas; minerais; suplementos nutricionais; preparados sanitários; 

preparados para a destruição de animais nocivos, insectos e animais nocivos; fungicidas; 

germicidas; bactericidas; parasitas; algicidas; insecticidas; herbicidas; desodorizantes, sem 

ser para uso pessoal; preparados para refrescar o ar; repelentes para insectos; preparados e 

pastilhas para tratamento de infecções parasitas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079176

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas para lavagem de roupa doméstica; máquinas agrícolas e hortícolas; implementos 

agrícolas e hortícolas incluídos na classe 7; motores (sem ser para viaturas terrestres); me-

canismos operados electricamente; máquinas e bombas, todos para uso na agricultura, hor-

ticultura, construção, decoração, encanação, fontes de alimentação, carpintaria, trabalho 

em metal, olaria e manutenção de veículos; máquinas de lavar roupa e  máquinas de fric-

cionar; peças e acessórios incluídos na classe 7 para todos os produtos supramencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079177

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e suportes para gravação, processamento, difusão e reprodução de música, sons, 

imagens, texto, software informático e informação; gravações de áudio e de vídeo; gravação 

de vídeo, música, sons, imagens, texto, sinais, software informático e informação forneci-

da através de redes de telecomunicações, entregas on-line e através da internet e sítios na 

rede; software informático relacionado com, ou fornecido através da Internet; publicações 

por meios electrónicos ou em forma electrónica; publicações fornecidas através da internet, 

intranet, extranet ou servidores de correspondências; revistas, directórios e boletins infor-

mativos electrónicas; CD ROMS, suportes para armazenamento de informações; aparelhos 

para matar insectos; detectores de pestes; peças e acessórios para todos os produtos supra-

mencionados.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079178

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Raspadores para a língua; espelhos para medicina dentária.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079179

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Distribuidores de água, aparelhos e máquinas para filtração e purificação de água; esteri-

lizadores e amaciadores de água; máquinas e dispositivos refrescantes; aparelhos desinfec-

tantes; aparelhos destiladores; filtros para água potável e água; aparelhos para limpeza de 

género alimentícios; aparelhos reguladores e de segurança para controle da temperatura e 

nível químico do ar e água; aparelhos para suavizar a água; aparelhos e máquinas para de-

sodorizar e purificar o ar; jarras e recipientes para purificação de água e suas peças e aces-

sórios sendo produtos na classe 11.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079180

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Material impresso; papel; artigos de papel e artigos de cartão; cartão; publicações; livros; 

periódicos, revistas; jornais; boletins informativos; directórios; artigos de papelaria; ade-

sivos para fins de papelaria ou uso doméstico; material de instrução e de ensino (excepto 

aparelhos); materiais plásticos para empacotamento.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079181

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Escovas de dentes; utensílios e artigos para limpeza e cuidados dos dentes, língua e gen-

givas; palitos; suportes para escovas de dentes e palitos, sem ser em metais preciosos; fio 

dental, cera dental, fitas dentais; utensílios de toilette; instrumentos e materiais não eléctri-

cos, todos para fins de limpeza; panos de limpeza, tirar pó e polimento; panos impregnados 

para limpeza, tirar pó e polimento; dispositivos de distribuição; escovas; pensos para esfre-

ga ou para limpeza; esponjas e rodos; estojos de toilette e estojos; pequenos utensílios do-

mésticos e recipientes; sacos de lavagem; pentes; borlas para pó-de-arroz; caixas de pó-de-

-arroz; utensílios e dispositivos de distribuição para preparados de toilette; distribuidores 

portáteis de água, utensílios e jarros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079182

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, 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 : Carne, peixe, aves e caça; sendo não vivos; extractos de carne; frutos e legumes enlatados, 

em conserva, secos e cozinhados; agentes espessantes; gelatinas, geleias, compotas; molhos 

de fruta; frutos e legumes em conserva, ovos, produtos feitos com ovo, substitutos de ovos; 

leite e lacticínios; lacticínios e produtos lácteos; óleos e gorduras alimentares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079183

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinha e preparados à base 

de cereais, pão e artigos de pastelaria; massas; aromatizadores para bolos; aromatizadores 

para bebidas; artigos de confeitaria, sobremesas, biscoitos, gelados, sorvetes, confeitos 

congelados, iogurtes congelados; sobremesas congeladas; pós para gelados; mel, melaço, 
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xaropes; levedura, fermento em pó, sal, temperos, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); 

temperos para salada, maionese, especiarias; gelo, pastilha elástica e confeitos para refres-

car o hálito.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079184

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Produtos agrícolas, hortícolas e silvícolas e grãos não incluídos noutras classes; animais vi-

vos; frutas frescas e vegetais; sementes, plantas naturais e flores; géneros alimentícios para 

animais, malte.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079185

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; água mineral e gaseificada e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e 

sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas.

[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 «gelo», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/079186

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; serviços publicitários, serviços de promoção; pesquisa de mercado; dissemina-

ção de publicidade; publicidade e serviços de promoção; gestão de empresas; administração 
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de empresas; serviços de escritório; serviços de contabilidade e registo contabilístico; ser-

viços de trabalhos de escritório; serviços de consultoria doméstica e de gestão de empresas; 

serviços de secretariado; serviço de atendimento telefónico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079187

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Patrocínio de entretenimento, actividades desportivas e culturais; angariação de fundos 

para obras de beneficência; organização de colecções; serviços financeiros; análise finan-

ceira; serviço de consultoria financeira, avaliações, informações e gestão; avaliação fiscal; 

serviços de informações relacionados com assuntos financeiros e assuntos monetários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079188

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de lavagem de roupa; aluguer de ferramentas e aparelhos, todos relacionados 

com construção de edifícios, decoração interior, pintura, encanação e com a reparação de 

automóveis; serviços de instalação e reparação relacionados com utensílios domésticos e 

de cozinha; limpeza do exterior e interior de edifícios, casas, locais de trabalho e veículos; 

limpeza de janelas; lavagem, limpeza, limpeza a seco, passagem de roupa e lavandaria; 

serviços de desinfecção; serviços de decoração; exterminação de pestes, animais nocivos, 

insectos, parasitas e pássaros (sem ser para agricultura); serviços de fumigação.

[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 domésticos», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/079189

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.



N.º 51 — 18-12-2013 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 20213

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de difusão e de comunicação; radiodifusão e teledifusão; difusão de música, sons, 

imagens, texto, sinais, software informático, linhas de telecomunicação, através de meios 

on-line e da internet e sítios na rede.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079190

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; serviços de entrega de mensa-

gem e mercadorias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079191

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 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 alimentos, produtos para consumo doméstico 

e produtos de consumo para tratamento pessoal; serviços de corte; serviços de polimento; 

serviços para a configuração de materiais; destruição e inceneração, de todos os materiais 

de lixo e artigos, tratamento da água e do ar, serviços de refrigeração e purificação, pro-

visão de informação e aconselhamento relacionados com estes serviços sendo serviços na 

classe 40.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079192

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.
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 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, aconselhamento e formação, todos relacionados com alimentos, produtos para 

consumo doméstico e produtos de consumo para tratamento pessoal, educação, aconse-

lhamento e formação, todos relacionados com a gestão e o bem estar do lar e cuidados 

pessoais, arranjo e condução de seminários, workshops e grupos de discussão, actividades 

desportivas e culturais, patrocínio de entretenimento, publicação de texto, organização de 

exposições para fins culturais ou educacionais, apresentação de artes visuais e literatura 

para o público para fins culturais ou educacionais, serviços de entretenimento, serviços de 

informação sobre entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079193

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 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 concepção relacionados com os mesmos; 

análise industrial e serviços de pesquisa; concepção e desenvolvimento de hardware de 

computador e software informático; aconselhamento e informação relacionados com o aci-

ma mencionado.

[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 «consultoria em propriedade intelectual; gestão de copyright; serviços legais», 

por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/079194

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de refeições; serviços de fornecimento de refeições para a provi-

são de comida e bebida.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079195

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Higiene médica, serviços para cuidados de beleza e tratamento da saúde; serviços de cabe-

leireiro; serviços de primeiros socorros; arrendamento e aluguer de máquinas automáticas 

de vendas e de aparelhos e materiais para toilette, casas de banho, para fins sanitários e 

higiénicos; arranjo de flores, serviço de informação sobre flores; serviços de jardinagem; 

serviços agrícolas; horticultura; instalação, substituição, aluguer e manutenção de plantas, 

árvores, flores e arranjo de flores; serviços de aconselhamento relacionados com o acima 

mencionado.

[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 de mordomo; serviços domésticos; serviços de escrita de cartas pes-

soais; serviços de acolhimento e cuidado de crianças; serviços de babá; serviços de guarda 

do lar e guarda de animais de estimação; serviços de concepção do lar e decoração de interio-

res», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/079196

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Químicos usados na indústria, ciência e agricultura, horticultura e silvicultura; detergentes 

e preparados químicos para limpeza, todos para uso em processamento industrial e de ma-

nufactura; resinas artificiais em bruto; matérias plásticas em bruto; preparados para uso na 

manufacturação de sabonetes; substâncias químicas para uso como auxiliares no processo 

de tingimento; substâncias para branqueamento na classe 1; substâncias químicas incluídas 

na classe 1 para uso no tratamento de tecidos; preparados para amaciar a água; compostos 

para extinção de incêndios; preparados para têmpera e soldadura; substâncias químicas 

para a preservação de alimentos; substâncias para curtimento; adesivos usados na indús-

tria; produtos químicos usados na indústria; preparados para purificar a água.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079197

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes; sabonetes líquidos; preparados para lavar as mãos; preparados para banho e du-

che, incluindo espumas para banho e géis de banho; artigos de perfumaria, óleos essenciais; 

cosméticos; colónias, água de toilette; loção para depois de barbear; perfumes em spray para 

o corpo; desodorizantes; anti-transpirantes para uso pessoal; espuma para barbear, gel para 

barbear, loções para antes e depois de barbear; pó de talco;  preparados para o cabelo para 

antes e depois de barbear; preparados para o cuidado do couro cabeludo e do cabelo; champôs 

e amaciadores; colorantes para o cabelo; tintas para o cabelo; loções para o cabelo; preparados 

para encaracolar o cabelo; pulverizadores para o cabelo; pós para o cabelo; enfeites para o 

cabelo, lacas para o cabelo; espumas para cabelo; brilhantinas para o cabelo; gel para cabelo; 

hidratantes para cabelo; humedecedores para cabelo; tratamentos para manutenção do ca-

belo; tratamentos para cabelos secos; óleos para o cabelo; fortificantes para o cabelo; cremes 

para cabelo; dentífricos; produtos não medicinais para a lavagem da boca; preparados para o 

cuidado da boca e dos dentes; polimento para dentes; pós para os dentes; preparados não me-

dicinais de toilette; óleos, cremes e loções para a pele; produtos de aromaterapia; preparados 

de massagem; preparados para cuidados da pele; preparados depilatórios; produtos para bron-

zear e preparados para a protecção solar;  maquilhagem e produtos para remover a maqui-

lhagem; vaselina; preparados para cuidado dos lábios; algodão, cotonetes; pensos cosméticos; 

lenços de papel ou toalhetes humedecidos; toalhetes de limpeza, lenços de papel ou toalhetes 

pré-húmidos ou impregnados; máscaras de beleza, embalagens com produtos faciais; saquetas 

com preparados de limpeza para perfumar roupa de cama; produtos para lavar as mãos; deter-

gentes; detergentes que não sejam para uso em operações de fabrico e para fins médicos; pre-

parados e substâncias, todos para lavagem de roupa; preparados para amaciamento de tecidos; 

amaciadores de tecidos; preparados para branqueamento; preparados para remover nódoas; 

preparados para limpeza, polimento, esfrega e abrasivos; preparados para fins de lavagem de 

loiça; gomas para lavagem de roupa; preparados desodorizantes e refrescantes para uso em 

vestuário e tecidos; sabonetes  para realçar a cor de tecidos; lenços de papel impregnados com 

substâncias para limpeza e polimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079198

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, 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 : Preparações farmacêuticas; desinfectantes; anti-sépticos; preparados para purificação e 

refrigeração do ar e água; desodorizantes e preparados para ar fresco; produtos e prepara-

dos sanitários; ligaduras; gesso; material para pensos;  preparados medicinais para a pele e 

cabelo; preparados medicinais para os lábios; preparados para o tratamento de/ou queima-

duras solares; vaselina para fins médicos; substâncias dietéticas para fins médicos; prepara-

dos herbáceos para fins médicos; suplementos herbáceos e extractos de ervas; bebidas her-

báceas medicinais; vitaminas; minerais; suplementos nutricionais; preparados sanitários; 

preparados para a destruição de animais nocivos, insectos e animais nocivos; fungicidas; 

germicidas; bactericidas; parasitas; algicidas; insecticidas; herbicidas; desodorizantes, sem 

ser para uso pessoal; preparados para refrescar o ar; repelentes para insectos; preparados e 

pastilhas para tratamento de infecções parasitas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079199

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas para lavagem de roupa doméstica; máquinas agrícolas e hortícolas; implementos 

agrícolas e hortícolas incluídos na classe 7; motores (sem ser para viaturas terrestres); me-

canismos operados electricamente; máquinas e bombas, todos para uso na agricultura, hor-

ticultura, construção, decoração, encanação, fontes de alimentação, carpintaria, trabalho 

em metal, olaria e manutenção de veículos; máquinas de lavar roupa e  máquinas de fric-

cionar; peças e acessórios incluídos na classe 7 para todos os produtos supramencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079200

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : Aparelhos e suportes para gravação, processamento, difusão e reprodução de música, sons, 

imagens, texto, software informático e informação; gravações de áudio e de vídeo; gravação 

de vídeo, música, sons, imagens, texto, sinais, software informático e informação forneci-

da através de redes de telecomunicações, entregas on-line e através da internet e sítios na 

rede; software informático relacionado com ou fornecido através da Internet; publicações 

por meios electrónicos ou em forma electrónica; publicações fornecidas através da internet, 

intranet, extranet ou servidores de correspondências; revistas, directórios e boletins infor-

mativos electrónicas; CD ROMS, suportes para armazenamento de informações; aparelhos 

para matar insectos; detectores de pestes; peças e acessórios para todos os produtos supra-

mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079201

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Raspadores para a língua; espelhos para medicina dentária.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079202

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Distribuidores de água, aparelhos e máquinas para filtração e purificação de água; esteri-

lizadores e amaciadores de água; máquinas e dispositivos refrescantes; aparelhos desinfec-

tantes; aparelhos destiladores; filtros para água potável e água; aparelhos para limpeza de 

género alimentícios; aparelhos reguladores e de segurança para controle da temperatura e 

nível químico do ar e água; aparelhos para suavizar a água; aparelhos e máquinas para de-
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sodorizar e purificar o ar; jarras e recipientes para purificação de água e suas peças e aces-

sórios sendo produtos na classe 11.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079203

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Material impresso; papel; artigos de papel e artigos de cartão; cartão; publicações; livros; 

periódicos, revistas; jornais; boletins informativos; directórios; artigos de papelaria; ade-

sivos para fins de papelaria ou uso doméstico; material de instrução e de ensino (excepto 

aparelhos); materiais plásticos para empacotamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079204

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Escovas de dentes; utensílios e artigos para limpeza e cuidados dos dentes, língua e gen-

givas; palitos; suportes para escovas de dentes e palitos, sem ser em metais preciosos; fio 

dental, cera dental, fitas dentais; utensílios de toilette; instrumentos e materiais não eléctri-

cos, todos para fins de limpeza; panos de limpeza, tirar pó e polimento; panos impregnados 

para limpeza, tirar pó e polimento; dispositivos de distribuição; escovas; pensos para esfre-

ga ou para limpeza; esponjas e rodos; estojos de toilette e estojos; pequenos utensílios do-

mésticos e recipientes; sacos de lavagem; pentes; borlas para pó-de-arroz; caixas de pó-de-

-arroz; utensílios e dispositivos de distribuição para preparados de toilette; distribuidores 

portáteis de água, utensílios e jarros.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079205

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, 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 : Carne, peixe, aves e caça; sendo não vivos; extractos de carne; frutos e legumes enlatados, 

em conserva, secos e cozinhados; agentes espessantes; gelatinas, geleias, compotas; molhos 

de fruta; frutos e legumes em conserva, ovos, produtos feitos com ovo, substitutos de ovos; 

leite e lacticínios; lacticínios e produtos lácteos; óleos e gorduras alimentares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079206

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinha e preparados à base 

de cereais, pão e artigos de pastelaria; massas; aromatizadores para bolos; aromatizadores 

para bebidas; artigos de confeitaria, sobremesas, biscoitos, gelados, sorvetes, confeitos 

congelados, iogurtes congelados; sobremesas congeladas; pós para gelados; mel, melaço, 

xaropes; levedura, fermento em pó, sal, temperos, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); 

temperos para salada, maionese, especiarias; gelo, pastilha elástica e confeitos para refres-

car o hálito.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079207

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Produtos agrícolas, hortícolas e silvícolas e grãos não incluídos noutras classes; animais vi-

vos; frutas frescas e vegetais; sementes, plantas naturais e flores; géneros alimentícios para 

animais, malte.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079208

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; água mineral e gaseificada e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e 

sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas.

[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 «gelo», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/079209

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; serviços publicitários, serviços de promoção; pesquisa de mercado; dissemina-

ção de publicidade; publicidade e serviços de promoção; gestão de empresas; administração 

de empresas; serviços de escritório; serviços de contabilidade e registo contabilístico; ser-

viços de trabalhos de escritório; serviços de consultoria doméstica e de gestão de empresas; 

serviços de secretariado; serviço de atendimento telefónico.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079210

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Patrocínio de entretenimento, actividades desportivas e culturais; angariação de fundos 

para obras de beneficência; organização de colecções; serviços financeiros; análise finan-

ceira; serviço de consultoria financeira, avaliações, informações e gestão; avaliação fiscal; 

serviços de informações relacionados com assuntos financeiros e assuntos monetários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079211

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de lavagem de roupa; aluguer de ferramentas e aparelhos, todos relacionados 

com construção de edifícios, decoração interior, pintura, encanação e com a reparação de 

automóveis; serviços de instalação e reparação relacionados com utensílios domésticos e 

de cozinha; limpeza do exterior e interior de edifícios, casas, locais de trabalho e veículos; 

limpeza de janelas; lavagem, limpeza, limpeza a seco, passagem de roupa e lavandaria; 

serviços de desinfecção; serviços de decoração; exterminação de pestes, animais nocivos, 

insectos, parasitas e pássaros (sem ser para agricultura); serviços de fumigação.

[540] 商標 Marca : 
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 通知 Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «serviços domésticos», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/079212

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de difusão e de comunicação; radiodifusão e teledifusão; difusão de música, sons, 

imagens, texto, sinais, software informático, linhas de telecomunicação, através de meios 

on-line e da internet e sítios na rede.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079213

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; serviços de entrega de mensa-

gem e mercadorias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079214

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40
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[511] 服務 Serviços : Tratamento de materiais relacionados com alimentos, produtos para consumo doméstico 

e produtos de consumo para tratamento pessoal; serviços de corte; serviços de polimento; 

serviços para a configuração de materiais; destruição e incineração, de todos os materiais 

de lixo e artigos, tratamento da água e do ar, serviços de refrigeração e purificação, pro-

visão de informação e aconselhamento relacionados com estes serviços sendo serviços na 

classe 40.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079215

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, aconselhamento e formação, todos relacionados com alimentos, produtos para 

consumo doméstico e produtos de consumo para tratamento pessoal, educação, aconse-

lhamento e formação, todos relacionados com a gestão e o bem estar do lar e cuidados 

pessoais, arranjo e condução de seminários, workshops e grupos de discussão, actividades 

desportivas e culturais, patrocínio de entretenimento, publicação de texto, organização de 

exposições para fins culturais ou educacionais, apresentação de artes visuais e literatura 

para o público para fins culturais ou educacionais, serviços de entretenimento, serviços de 

informação sobre entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079216

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 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 concepção relacionados com os mesmos; 

análise industrial e serviços de pesquisa; concepção e desenvolvimento de hardware de 

computador e software informático; aconselhamento e informação relacionados com o aci-

ma mencionado.



N.º 51 — 18-12-2013 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 20225

[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 «consultoria em propriedade intelectual; gestão de copyright; serviços legais», 

por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/079217

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de refeições; serviços de fornecimento de refeições para a provi-

são de comida e bebida.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079218

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/24

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Higiene médica, serviços para cuidados de beleza e tratamento da saúde; serviços de cabe-

leireiro; serviços de primeiros socorros; arrendamento e aluguer de máquinas automáticas 

de vendas e de aparelhos e materiais para toilette, casas de banho, para fins sanitários e 

higiénicos; arranjo de flores, serviço de informação sobre flores; serviços de jardinagem; 

serviços agrícolas; horticultura; instalação, substituição, aluguer e manutenção de plantas, 

árvores, flores e arranjo de flores; serviços de aconselhamento relacionados com o acima 

mencionado.

[540] 商標 Marca : 
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 通知 Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «serviços de mordomo; serviços domésticos; serviços de escrita de cartas pes-

soais; serviços de acolhimento e cuidado de crianças; serviços de babá; serviços de guarda 

do lar e guarda de animais de estimação; serviços de concepção do lar e decoração de interio-

res», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/079219

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/25

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : 125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pessoais; leitores de média portáteis; telefones portáteis; gira-discos; aparelhos para grava-

ção de sons; suportes de gravação de sons; aparelhos de reprodução de sons; aparelhos de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

software informático descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos 

móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/25 011686524 歐洲聯盟 União Europeia
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[210] 編號 N.º : N/079220

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/25

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : 125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

permeável.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/25 011686524 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/079221

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/25

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : 125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

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

informações educacionais; exame educacional; publicações assistidas por computador 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

software de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/03/25 011686524 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/079234

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/25

[730] 申請人 Requerente : John Hancock Life Insurance Company (U.S.A.)

 地址 Endereço : 601 Congress Street, Boston, Massachusetts 02210, United States

 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 aplicativo de computador para dispositivos portáteis e móveis, nomeadamente 

software para análise de portfólios de investimento e revisão de estratégias de investimen-

to.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079235

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/25

[730] 申請人 Requerente : John Hancock Life Insurance Company (U.S.A.)

 地址 Endereço : 601 Congress Street, Boston, Massachusetts 02210, United States

 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 : Fornecimento de informações e pesquisas no campo dos investimentos financeiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079236

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/25

[730] 申請人 Requerente : John Hancock Life Insurance Company (U.S.A.)

 地址 Endereço : 601 Congress Street, Boston, Massachusetts 02210, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de software como um serviço (SaaS) incluindo software para análise de portfólios 

de investimento e revisão de estratégias de investimento.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079272

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/25

[730] 申請人 Requerente : SCOTCH & SODA B.V.

 地址 Endereço : Jacobus Spijkerdreef 20-24, 2132, PZ Hoofddorp,The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服；男裝；女裝；成衣；夾克；變裝服；套裝；訂做之西裝；褲子；襯衫；汗衫；短衫；工作服；毛

衣；T恤；背心；女用緊身內衣；內衣；貼身內衣；背帶；緊身褡；女用貼身內衣褲；胸罩；緊身胸

衣；連體吊帶絲襪；內褲；男用三角內褲；男用寬鬆平口內褲；緊身衣褲；短襪；長襪；暖腿裹套；

外衣；大衣；雨衣；外套；派克大衣；套頭毛衣；披風外套；睡衣褲；泳褲；長褲；短褲；百慕達式

服裝；內搭褲；裙子；襯裙；洋裝；洋裝之襯裙；連衣裙；嬰兒服；泳衣；運動服；靴鞋；鞋；訓練

鞋；靴；橡膠底練習鞋；拖鞋；平底人字拖鞋；平底涼鞋；涼鞋；帽子；泳帽；浴帽；兜帽；頭巾；

有邊帽子；無邊便帽；貝雷帽；手套【服裝】；連指手套；披肩；肩帶；圍巾；印度紮染方頭巾；領

結；蝶形領結；吊襪帶；腰帶；可鬆緊之腰帶。（全屬第25類產品）  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/04/16 1266811 比利時-盧森堡-荷蘭 Benelux

[210] 編號 N.º : N/079273

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/25

[730] 申請人 Requerente : CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD.

 地址 Endereço : 31st Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 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；人造珠寶飾

物；珠寶飾品；人造寶石；寶石；珍珠（珠寶首飾）；人造珠寶；鐘錶及計時儀器；時鐘；錶；腕

錶；錶帶；鐘錶外殼；珠寶首飾盒；珠寶盒；前述產品之零件及配件。（全屬第14類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079274

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/25

[730] 申請人 Requerente : CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD.

 地址 Endereço : 31st Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong
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 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 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）；教育及教學用品（儀器除外）；包裝用塑料物品

（不屬別類）；印刷鉛字；凸版印刷用塊狀印版；印刷出版品；雜誌；手冊；目錄；紙製手提袋；

行銷用具（印刷品）；小冊子；傳單；包裝用箱；禮品包裝；包裝材料；包裝袋；包裝紙；前述產品

之零件及配件。（全屬第16類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079275

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/25

[730] 申請人 Requerente : CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD.

 地址 Endereço : 31st Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 籌備與管理商業性或廣告目的性的展示會及展銷會；籌備與管理鐘錶及珠寶的展示會；拍賣；

企業查詢及企業資訊；企業管理和組織諮詢，企業管理之諮詢服務；廣告性目的之視聽陳列

展示的製作及展示；廣告物分發；市場研究及分析；行銷；促銷服務；廣告材料之製作、發行及

公布；企業規劃；透過網際網路之零售服務；零售目的性之通訊媒體上商品的展示；市場調查；

統計資料彙編；新聞剪報服務；企業評價；為企業提供專家意見；廣告；廣告場所的租賃；廣告

目的性之商品展示；為他人提供促銷活動；公共關係，尤指在製錶及珠寶製造領域；關於貴重

金屬及其合金、貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品、珠寶、人造珠寶飾物、珠寶飾品、人造寶

石、寶石、珍珠（珠寶首飾）、人造珠寶、鐘錶及計時儀器、鐘、錶、腕錶、錶帶、鐘錶外殼、珠寶

首飾盒、珠寶盒、印刷品、照片、印刷出版品、雜誌、手冊、目錄、紙製手提袋、行銷用俱、小冊

子、傳單之批發及零售服務、前述產品零件及配件之批發及零售服務、及與前述服務有關之諮

詢、顧問及資訊服務；關於貴重金屬及其合金、貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品、珠寶、人

造珠寶飾物、珠寶飾品、人造寶石、寶石、珍珠（珠寶首飾）、人造珠寶、鐘錶及計時儀器、鐘、

錶、腕錶、錶帶、鐘錶外殼、珠寶首飾盒、珠寶盒、印刷品、照片、印刷出版品、雜誌、手冊、目

錄、紙製手提袋、行銷用俱、小冊子、傳單之進出口代理服務、及所有前述產品之零件及配件之

進出口代理服務。（全屬第35類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079315

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/26

[730] 申請人 Requerente : Techtronic Outdoor Products Technology Limited

 地址 Endereço : Canon’s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda

 國籍 Nacionalidade : 百慕大 Bermudense 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Ferramentas eléctricas; ferramentas industriais de ar; ferramentas pneumáticas; ferra-

mentas eléctricas para perfuração; máquinas-ferramentas; ferramentas eléctricas e elec-

tropneumáticas; ferramentas eléctricas para nivelar e rebarbar cortes, remover argamassa 

e conjuntos para triturar, lixar e raspar; ferramentas eléctricas e electropneumáticas em 

forma rotacional e ferramentas pneumáticas, ferramentas manuais, brocas rotativas, brocas 

de impacto, martelos rotativos, martelos de impacto, martelos de demolição, contornos, 

serra circular, trituradores com discos, cintos trituradores, trituradores orbitais, navalhas, 

chave de fendas, ferramentas de moldagem, tesouras, trituradores, máquinas de amolar de 

bancada, pistolas de ar quente, máquinas industriais de ventilação e sucção; motores equi-

pado com cabeças de alimentação e ferramentas anexadas para uso com serras de recorte, 

motores de impacto de ângulo certeiro, cortadores, lixadoras, serras recíprocas, tesouras, 

chave de fendas, berbequins/motores de ângulo recto, catracas, martelos, cortadores de 

cordas, cortadores de linhas, cortadores com escovas, sachadores, cultivadores, ventila-

dores, níveis, lançadores de neve, aparadoras de cantos, tesouras de podar, moto-serras, 

vassouras eléctricas, pulverizadores, máquinas de lavar à pressão, thatchers, aeradores e 

espalhadores; ferramentas expansíveis de mão para jardins e anexos permutáveis incluindo 

tesourões, tesouras de podar, tesouras, pás, ancinhos, serras e enxadas; atiradores para fa-

zer buracos; atiradores para parafusos; chave de fendas eléctricas; martelos eléctricos; mar-

telos de cinzelar; martelos para partir; martelos rotativos; furadeira de impacto; máquinas/ 

/brocas eléctricas; brocas; brocas de impacto; brocas sem cordões; brocas de ângulo; fer-

ramentas rotativas; ferramentos oscilantes; ferramentas de expansão; fabrico e construção 

de ferramentas e equipamento na forma de betoneiras; pistolas de lubrificação eléctricas; 

pistolas adesivas eléctricas; serras eléctricas; serras metálicas de corte eléctricas; furadoras 

de colunas; furadoras de colunas magnéticas; perfuradora de rotação; lixadoras; lixadoras 

de rolos; trituradoras; trituradores eléctricos e pneumáticos; serras eléctricas e polvilhadas; 

moto-serras; correntes para moto-serras; barras de corte para moto-serras; lixas para mo-

to-serras; serras circulares de precisão; serras circulares; serras transversais; serras alterna-

tivas; serra de recortes; serras de mesa; serras de tracção; serras de rolagem; serras de fita 

equipadas; ripas de madeira com torneamentos; serra circular de bancada; moldadora de 

veios; máquinas para fazer artigos de madeira para papelaria ou ferramentas de bancada; 

chave inglesa; máquinas para fazer furos; pregadores eléctricos e pneumáticos; pregadores 

para palmeiras; serras worm drive; ferramentas de corte; máquinas de corte; tosquias; tos-

quias eléctricas; tosquias assistidas; tesouras para relva; secadores; dispositivos de aparafu-

sar eléctricos; cortadores; enceradoras; rotadores; aparafusador de percussão; máquinas de 

impacto; cortadores de tubos; cortadores de tubos de cobre; pistolas de calafetar assistidas; 

catracas com chaves de boca; cortadores de cabos; máquinas abrasivas; escovas para pin-

tura por vaporização; limpa-canalizações; produtos para cuidar de soalhos; máquinas de 

lavar carpetes, soalho e paredes; máquinas de limpeza para o chão; máquinas de limpeza 

para sucção; máquinas de sucção do ar; aspiradores; aspiradores para oficinas; aspiradores 

para janelas; aparelhos para limpar pó; extractores de pó; anexos de aspiradores para dis-

seminar perfumes e desinfectantes; extractores de carpetes; máquinas eléctricas de limpar 

chão duro; esfregonas eléctricas de limpar chão duro; limpadores de carpetes, lavadores de 

carpetes e estofamentos; máquinas de varredura; varredor eléctrico; limpadores a vapor 

eléctricos; aparelhos de limpeza eléctricos utilizando vapor; esfregões eléctricos a vapor; 

vassouras; disseminadores; máquinas de lavar à pressão; compressas (máquinas); bocais e 

mangueiras para aspiradores e máquinas de lavar roupa; sacos para aspiradores; sacos de 

papel descartáveis para limpadores eléctricos; sacos de soprar para aspiradores; sacos de 

soprar de pano para aspiradores; sacos para cortadores de relva (partes da máquina); filtros 
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para aspiradores; cintos para máquinas; geradores; geradores eléctricos; geradores a vapor; 

brocas (pontas) para ferramentas e máquinas; pontas para chaves de fenda; lâminas para 

serras (partes da máquina); lâminas para serra de recortes; lâminas alternativas; lâminas 

para cortadores de relva; lâminas para níveis; lâminas para escovas de corte; lâminas para 

desfibradores; guinchos; guinchos e aparelhos de elevação; cordas assistidas electricamente 

e  guinchos de corrente; ligações aéreas para mover guinchos; pulverizadores; ligações de 

corrente operadas manualmente e e guindastes e ligações aéreas para mover guinchos; má-

quinas de ferramentas multifunções; lâminas multiuso; anexos e abrasivos; sacos adaptados 

para transportar brocas eléctricas e ferramentas de fixação; pastas especiais para transpor-

te; coldres para brocas eléctricas e ferramentas de fixação; cortadores (máquinas); níveis; 

escovas de corte; corta-sebes; aparadores; cortadores de cordas; cordas para cortadores; 

bobinas para cortadores de cordas; cortadores de linha; aparadoras de cantos; ventiladores; 

aeradores; aspiradores; aspiradores vaporizadores; lançadores de neve; aparadores de rel-

va; desfibradores; sachadores; cultivadores; escarificadores; aparadores de mão; tesourões; 

rachadores de lenha; cortadores; lâmpadas escorvadoras; condutas de combustível; guia de 

níveis; manípulos de impacto; motores e máquinas (sem ser veículos); motores de arran-

que; motores de arranque para motores e máquinas; máquinas de lavar roupa; pequenos 

aparelhos de cozinha; máquinas e equipamentos domésticos e para a cozinha eléctricos; 

utensílios e ferramentas eléctricas para cozinha; misturadores; processadores eléctricos de 

alimentos; batedoras e misturadoras eléctricas; batedoras e misturadoras eléctricas para 

alimentos; batedoras e misturadoras eléctricas portáteis; cortadores eléctricos de alimen-

tos; máquinas para cortas carne e vegetais; abridores de latas eléctricos; máquinas de fazer 

sumos eléctricas; máquinas de preparação de alimentos, electromecânicos; máquinas para 

preparar bebidas (eléctricas, cozinha); moedores de café eléctricos; batedoras e moedoras; 

máquinas de café combinadas com função de fazer café espresso e de moer café; máquinas 

de fazer cerveja; máquinas de fazer gelado eléctricas; facas eléctricas; facas de escultura 

eléctricas; condensadores de ar; condensadores (vapor) (partes da máquina); máquinas de 

lavar loiça; esterilizadores de loiça; ferros de engomar; ferros eléctricos geradores de vapor; 

máquinas e ferramentas para máquinas; uniões e correias de transmissão (com excepção 

das que são para veículos terrestres); instrumentos agrícolas com excepção dos accionados 

manualmente; máquinas de limpeza, polimento e enceramento; bombas; bombas pneumáti-

cas; bombas rotativas; bombas de vácuo; bombas centrifugas; bombas de insuflação; deflac-

tores; ventoinhas; correias para ferramentas e maquinaria; filtros, escovas e lâminas para 

máquinas; filtros para aparadores de relva; suportes para ferramentas (partes da máquina); 

espalhadores; velas de ignição; tomadas e adaptadores; porca de condução magnética; 

pneus moedores; cavaletes de moagem; controlador de soldagens; brocas; cabos de rodas; 

abridores e fechadores de portas eléctricos; abridores de portas de garagem; batedeiras 

eléctricas de gelados; batedeiras; agitadores eléctricos; máquinas de afiar; máquinas de 

afiar facas; máquinas de compactar lixo; moinho de pimenta eléctrica; peças e acessórios 

para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «lâminas para navalhas; tesouras de podar», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/079316

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/26
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[730] 申請人 Requerente : Techtronic Outdoor Products Technology Limited

 地址 Endereço : Canon’s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda

 國籍 Nacionalidade : 百慕大 Bermudense 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Baterias; carregadores de bateria; carregadores de bateria montados na parede; carregador 

de bateria portátil; carregador de bateria para veículos; adaptadores de bateria; carregado-

res eléctricos e baterias para aspiradores, carpetes, limpadores de carpetes, máquinas de 

lavar à pressão e compressores; rádios; instrumentos para testes electrónicos e de medida 

e dispositivos e ferramentas de teste electrónicas; teste à luz; multi-medidores digitais; me-

didores de temperatura; termómetros; gerador de imagens térmicas; máquinas fotográficas; 

câmaras de segurança; câmaras para a internet; câmaras térmicas; mirras de inspecção 

rotativa; câmaras de inspecção digital; grampos de medição de voltagem e garfos; grampos 

de medição e garfos de medição contínua; correntes de medição; correntes de voltagem; de-

tectores de voltagem; e peças estruturais e acessórios estruturais para os mesmos; instrumen-

tos de detecção, sem ser para fins médicos; instrumentos de digitalização, sem ser para fins 

médicos; detectores de metal para fins industriais ou comerciais; aparelhos para detectar 

canos de metal e fios em paredes; conversores de medidas; aparelhos para medir distân-

cias; câmaras multimédia; câmaras de inspecção; e as suas peças estruturais e acessórios 

estruturais para os mesmos incluindo extensão de cabos, substituição de cabos, ganchos, 

espelho e magnetos; níveis; fitas métricas; níveis para carpinteiros; baterias carregadas elec-

tricamente com laser de precisão; níveis rotativos motorizados; caixas para níveis; níveis de 

alvenaria; níveis i-beam; níveis torpedo e níveis de utilidade; réguas (instrumento de medi-

das); réguas rectas; réguas desdobráveis; vestuário aquecido electricamente luvas, calçado 

e aquecedores de mão; almofadas de aquecimento; casacos aquecidos e capuzes; vestuário, 

calçado, chapelaria, capacetes, luvas, auriculares, abafos para as orelhas, cintos, correias, 

óculos protectores, óculos, sendo todos para protecção; óculos filtradores de UV; óculos e 

óculos de sol; estojos para óculos; óculos protectores; óculos protectores e outros protecto-

res para os olhos; pistolas laser para leitura; viaturas de bombeiros; cabos de arranque para 

motores; geradores de vapor; mangueiras de incêndio; agulhetas de incêndio; lanternas 

(sinais luminosos); alarmes e alarmes de incêndios; aparelhos para extinção de incêndio; 

sensores; auriculares; sensor de alarme; cofres com chave digital; temporizadores; estação 

de alimentação por bateria constituída por sensores eléctricos que medem a temperatura 

do ar, humidade, direcção do vento e precipitação; pluviómetros; altifalantes áudio; copos 

de medição; colheres de medição; garrafas de medição; artigos de vidro para medição; es-

calas; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinemato-

gráficos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo, salva-vidas e de ensino; 

aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regula-

ção ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som 

ou imagens; correias para todos os artigos supramencionados; filtros para todos os artigos 

na classe 9; calças (chaps) de protecção; cordões de extensão; sondas para temperaturas 

eléctricas; adaptadores para cabo de conexão de periféricos (UBS); dispositivo de memó-

ria; marcadores laser; equipamento de refrigeração corporal; equipamento de refrigeração 

corporal nomeadamente coletes, toalhas, bandoletes e bonés que arrefecem a temperatura 

do corpo; equipamento de refrigeração corporal para animais de estimação; coletes para 

animais que arrefecem a temperatura corporal; MP3; peças e acessórios para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079331

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/27

[730] 申請人 Requerente : Accolade Wines Australia Limited

 地址 Endereço : Reynell Road, Reynella, South Australia 5161, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas Alcoólicas (excepto cerveja); vinhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079332

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/27

[730] 申請人 Requerente : Accolade Wines Australia Limited

 地址 Endereço : Reynell Road, Reynella, South Australia 5161, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas Alcoólicas (excepto cerveja); vinhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079348

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/27

[730] 申請人 Requerente : Rigby & Peller Ltd

 地址 Endereço : Unit 5, Portal West Business Centre, 6 Portal Way, London, W3 6RU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服；靴鞋；帽子；女性內衣；胸罩；女用短袖襯衣；襯裙；內褲；婦女塑身內衣；緊身內衣；腰

帶；吊襪帶；女睡袍；婦女長晨衣；睡衣；長且鬆寬的家居女服；浴袍；晨袍；女性游泳衣；泳衣；

比基尼泳裝；薄紗海灘裙；紗籠；無襯裡之夾克衫；無襯裡之裙。（全屬第25類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079349

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/27

[730] 申請人 Requerente : Rigby & Peller Ltd

 地址 Endereço : Unit 5, Portal West Business Centre, 6 Portal Way, London, W3 6RU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為他人利益而將多種產品聚集在一起，如內衣、衣服、鞋靴及帽子，使消費者方便在零售店或

線上瀏覽及購買商品；在媒體上展示內衣、衣服、鞋靴及帽子；內衣、衣服、鞋靴及帽子之選擇

諮詢服務；內衣、衣服、鞋靴及帽子之零售服務；廣告稿編寫；廣告資料撰寫；商店櫥窗裝飾；廣

告；為促銷女裝，靴鞋，帽子及女性內衣而安排及籌備之服裝秀；與前述產品有關之企業管理，

諮詢，顧問及資訊服務。（全屬第35類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079350

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/27

[730] 申請人 Requerente : Rigby & Peller Ltd

 地址 Endereço : Unit 5, Portal West Business Centre, 6 Portal Way, London, W3 6RU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 促銷女裝，靴鞋，帽子及女性內衣之教育及講授服務；與女裝，靴鞋，帽子及女性內衣有關之教

育服務；為促銷女裝，靴鞋，帽子及女性內衣所安排及籌備之選美比賽；前述產品之相關諮詢，

顧問及資訊服務。（全屬第41類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079351

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/27

[730] 申請人 Requerente : Rigby & Peller Ltd

 地址 Endereço : Unit 5, Portal West Business Centre, 6 Portal Way, London, W3 6RU, 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 : 為他人利益而將多種產品聚集在一起，如內衣、衣服、鞋靴及帽子，使消費者方便在零售店或

線上瀏覽及購買商品；在媒體上展示內衣、衣服、鞋靴及帽子；內衣、衣服、鞋靴及帽子之選擇

諮詢服務；內衣、衣服、鞋靴及帽子之零售服務；廣告稿編寫；廣告資料撰寫；商店櫥窗裝飾；廣

告；為促銷女裝，靴鞋，帽子及女性內衣而安排及籌備之服裝秀；與前述產品有關之企業管理，

諮詢，顧問及資訊服務。（全屬第35類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079352

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/27



20236 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2013 年 12 月 18 日

[730] 申請人 Requerente : Rigby & Peller Ltd

 地址 Endereço : Unit 5, Portal West Business Centre, 6 Portal Way, London, W3 6RU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 促銷女裝，靴鞋，帽子及女性內衣之教育及講授服務；與女裝，靴鞋，帽子及女性內衣有關之教

育服務；為促銷女裝，靴鞋，帽子及女性內衣所安排及籌備之選美比賽；前述產品之相關諮詢，

顧問及資訊服務。（全屬第41類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079353

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/09/27

[730] 申請人 Requerente : Rigby & Peller Ltd

 地址 Endereço : Unit 5, Portal West Business Centre, 6 Portal Way, London, W3 6RU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服；靴鞋；帽子；女性內衣；胸罩；女用短袖襯衣；襯裙；內褲；婦女塑身內衣；緊身內衣；腰

帶；吊襪帶；女睡袍；婦女長晨衣；睡衣；長且鬆寬的家居女服；浴袍；晨袍；女性游泳衣；泳衣；

比基尼泳裝；薄紗海灘裙；紗籠；無襯裡之夾克衫；無襯裡之裙。（全屬第25類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079406

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : Wolfgang Puck Licensing LLC

 地址 Endereço : 3500 Las Vegas Blvd. South, Suite G-1, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 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 restaurante; serviços de bar; serviços para fornecimento de comida e bebida; 

serviços de restaurante para servir fora; serviço de bebidas; restaurantes com serviços de 

entrega em domicílios, quartos de hotel e escritórios; serviços de fornecimento de refei-

ções.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079407

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : Wolfgang Puck Licensing LLC
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 地址 Endereço : 3500 Las Vegas Blvd. South, Suite G-1, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 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 restaurante; serviços de bar; serviços para fornecimento de comida e bebida; 

serviços de restaurante para servir fora; serviço de bebidas; restaurantes com serviços de 

entrega em domicílios, quartos de hotel e escritórios; serviços de fornecimento de refei-

ções.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079408

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : AMALIE AOC, LTD.

 地址 Endereço : 1601 McCloskey Boulevard, Tampa, Florida 33605, 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 : 1

[511] 產品 Produtos : Fluido de transmissão; fluido hidráulico; aditivos químicos para lubrificantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079409

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : AMALIE AOC, LTD.

 地址 Endereço : 1601 McCloskey Boulevard, Tampa, Florida 33605, 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 : 4

[511] 產品 Produtos : Óleos lubrificantes; massas lubrificantes; pastas lubrificantes; produtos para o melhoramen-

to dos combustíveis e aditivos para lubrificantes à base de petróleo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079410

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : AMALIE AOC, LTD.

 地址 Endereço : 1601 McCloskey Boulevard, Tampa, Florida 33605, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Fluido de transmissão; fluido hidráulico; aditivos químicos para lubrificantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079411

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : AMALIE AOC, LTD.

 地址 Endereço : 1601 McCloskey Boulevard, Tampa, Florida 33605, 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 : 4

[511] 產品 Produtos : Óleos lubrificantes; massas lubrificantes; pastas lubrificantes; produtos para o melhoramen-

to dos combustíveis e aditivos para lubrificantes à base de petróleo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079412

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079413

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079414

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : Vivant Joie Company Limited

 地址 Endereço : 17-5, 1-chome, Shinmachi, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0013, 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 : 化妝用黏合劑；剃鬚後用液；化妝用杏仁乳；杏仁油；杏仁肥皂；防汗皂；防汗劑（化妝品）；芳

香劑（香精油）；化妝用收斂劑；八角茴香香精；洗澡用化妝品；鬍鬚染料；美容面膜；化妝用

漂白劑（脫色劑）；口氣清新噴灑劑；肥皂（塊）；清潔假牙用製劑；潔膚乳液；浸清潔劑的清潔

布；梳妝用顏料；去色劑；成套化妝品；減肥用化妝品；化妝品；動物用化妝品；化妝用棉簽；化

妝棉；化妝用雪花膏；皮膚增白霜；牙用漂白凝膠；牙膏；假牙用拋光劑；除臭皂；個人用除臭

劑；脫毛劑；消毒皂；化妝染料；古龍水（科隆香水）；香精油；含醚香料；花精（香料）；眉毛化

妝品；假睫毛黏膠；睫毛用化妝製劑；假睫毛；假指甲；花香料原料；汗足皂；毛髮著色劑；染髮

劑；洗髮液；噴發膠；毛髮捲曲劑；化妝用過氧化氫；茉莉油；化妝用礦脂；薰衣草油；薰衣草

水；檸檬香精油；口紅；化妝洗液；浸化妝水的薄紙；化妝粉；化妝劑；化妝品清洗劑；染睫毛

油；藥皂；薄荷油（芳香油）；香料用薄荷；鬍鬚用蠟；非醫用漱口劑；指甲護劑；指甲擦光劑；指

甲油；燙髮中和劑；化妝用油；製香料香水用油；梳妝用油；化妝筆；畫眉鉛筆；香料；香水；寵

物用香波；化妝用潤發脂；乾花瓣與香料混合物（香料）；玫瑰油；帶香味的水；香木；洗髮劑；

修面劑；剃鬚皂；刮面石（收斂劑）；護膚用化妝劑；肥皂；防曬劑；曬黑製劑（化妝品）；梳妝用

滑石粉；化妝水；梳妝用品；化妝用裝飾變色劑；化妝用美白面膜；化妝用黑色素去除面膜；含

酶洗面粉；化妝用清洗油；化妝用層狀凝膠。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079415

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : Vivant Joie Company Limited

 地址 Endereço : 17-5, 1-chome, Shinmachi, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0013, 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 : 化妝用黏合劑；剃鬚後用液；化妝用杏仁乳；杏仁油；杏仁肥皂；防汗皂；防汗劑（化妝品）；芳

香劑（香精油）；化妝用收斂劑；八角茴香香精；洗澡用化妝品；鬍鬚染料；美容面膜；化妝用

漂白劑（脫色劑）；口氣清新噴灑劑；肥皂（塊）；清潔假牙用製劑；潔膚乳液；浸清潔劑的清潔

布；梳妝用顏料；去色劑；成套化妝品；減肥用化妝品；化妝品；動物用化妝品；化妝用棉簽；化

妝棉；化妝用雪花膏；皮膚增白霜；牙用漂白凝膠；牙膏；假牙用拋光劑；除臭皂；個人用除臭

劑；脫毛劑；消毒皂；化妝染料；古龍水（科隆香水）；香精油；含醚香料；花精（香料）；眉毛化

妝品；假睫毛黏膠；睫毛用化妝製劑；假睫毛；假指甲；花香料原料；汗足皂；毛髮著色劑；染髮
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劑；洗髮液；噴發膠；毛髮捲曲劑；化妝用過氧化氫；茉莉油；化妝用礦脂；薰衣草油；薰衣草

水；檸檬香精油；口紅；化妝洗液；浸化妝水的薄紙；化妝粉；化妝劑；化妝品清洗劑；染睫毛

油；藥皂；薄荷油（芳香油）；香料用薄荷；鬍鬚用蠟；非醫用漱口劑；指甲護劑；指甲擦光劑；指

甲油；燙髮中和劑；化妝用油；製香料香水用油；梳妝用油；化妝筆；畫眉鉛筆；香料；香水；寵

物用香波；化妝用潤發脂；乾花瓣與香料混合物（香料）；玫瑰油；帶香味的水；香木；洗髮劑；

修面劑；剃鬚皂；刮面石（收斂劑）；護膚用化妝劑；肥皂；防曬劑；曬黑製劑（化妝品）；梳妝用

滑石粉；化妝水；梳妝用品；化妝用裝飾變色劑；化妝用美白面膜；化妝用黑色素去除面膜；含

酶洗面粉；化妝用清洗油；化妝用層狀凝膠。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079416

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : 力高清潔服務有限公司

   Niko Cleaning Services Limited

 地址 Endereço : 澳門青草街24號輝裕大廈地下A座

   Rua da Erva, N˚24, Edif. Fai Un, RC-A, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 清潔用品之分銷。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，白色和黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/079417

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : 力高清潔服務有限公司

   Niko Cleaning Services Limited

 地址 Endereço : 澳門青草街24號輝裕大廈地下A座

   Rua da Erva, N˚24, Edif. Fai Un, RC-A, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 提供清潔及滅蟲服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，白色和黑色（如圖所示）。 
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[210] 編號 N.º : N/079418

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : PMI Nutrition International, LLC

 地址 Endereço : 1080 County Road F West, Shoreview, MN 55126, 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 : Alimentos para animais na classe 31.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079419

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : 友華生技醫藥股份有限公司

   Orient EuroPharma Co., Ltd.

 地址 Endereço : 7/F., No. 368, Sec. 1 Fu Hsing S. Rd., Taipei 106, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人體用疫苗、抗癌劑、抗癌疫苗、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，繃敷材料；填塞牙孔用料，牙科用蠟；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/079420

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : DORA TAM設計有限公司

   DORA TAM DESIGN LDA. em inglês DORA TAM DESIGN LTD.

 地址 Endereço : 澳門氹仔地堡街125號地下

   Rua do Regedor, No. 125, R/C, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，

鐘錶和計時儀器，鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物），人造珠寶（服裝用珠寶），戒指（珠寶），手鐲

（珠寶），鏈（珠寶），胸針（珠寶），耳環，小飾物（珠寶），裝飾品（珠寶）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079421

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : DORA TAM設計有限公司

   DORA TAM DESIGN LDA. em inglês DORA TAM DESIGN LTD.

 地址 Endereço : 澳門氹仔地堡街125號地下

   Rua do Regedor, No. 125, R/C, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家庭或廚房用具及容器（非貴金屬所製，也非鍍有貴金屬者）；梳子；刷子（畫筆除外）；家庭用

陶瓷製品，日用瓷器及陶器，日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸），啤酒杯，日用搪瓷塑料器皿

（包括盆、碗、盤、壺、杯），非貴重金屬杯，紙或塑膠杯，日用瓷陶器，瓷器裝飾品，瓷、赤陶或

玻璃塑像、藝術品及小雕像。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079422

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : DORA TAM設計有限公司

   DORA TAM DESIGN LDA. em inglês DORA TAM DESIGN LTD.

 地址 Endereço : 澳門氹仔地堡街125號地下

   Rua do Regedor, No. 125, R/C, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 服裝設計、包裝設計、工業品外觀設計、室內裝飾設計、書畫刻印藝術設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079423

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : DORA TAM設計有限公司

   DORA TAM DESIGN LDA. em inglês DORA TAM DESIGN LTD.

 地址 Endereço : 澳門氹仔地堡街125號地下

   Rua do Regedor, No. 125, R/C, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，

鐘錶和計時儀器，鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物），人造珠寶（服裝用珠寶），戒指（珠寶），手鐲

（珠寶），鏈（珠寶），胸針（珠寶），耳環，小飾物（珠寶），裝飾品（珠寶）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079424

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : DORA TAM設計有限公司

   DORA TAM DESIGN LDA. em inglês DORA TAM DESIGN LTD.

 地址 Endereço : 澳門氹仔地堡街125號地下

   Rua do Regedor, No. 125, R/C, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家庭或廚房用具及容器（非貴金屬所製，也非鍍有貴金屬者）；梳子；刷子（畫筆除外）；家庭用

陶瓷製品，日用瓷器及陶器，日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸），啤酒杯，日用搪瓷塑料器皿

（包括盆、碗、盤、壺、杯），非貴重金屬杯，紙或塑膠杯，日用瓷陶器，瓷器裝飾品，瓷、赤陶或

玻璃塑像、藝術品及小雕像。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079425

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : DORA TAM設計有限公司

   DORA TAM DESIGN LDA. em inglês DORA TAM DESIGN LTD.

 地址 Endereço : 澳門氹仔地堡街125號地下

   Rua do Regedor, No. 125, R/C, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 服裝設計、包裝設計、工業品外觀設計、室內裝飾設計、書畫刻印藝術設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079426

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : 施連提

   SI LIN TAI

 地址 Endereço : 澳門東方明珠街49號寰宇天下地下AE舖 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 酒的批發和零售。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079427

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079428

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : SCHWARZ ETIENNE S.A.

 地址 Endereço : Avenue Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué incluídos nesta clas-

se, joalharia, bijutaria, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/04/12 54478/2013 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/079429

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[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 
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[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia e bijutarias; pedras preciosas e semi-preciosas; relojoa-

ria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/04/11 011732039 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/079430

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : De Beers Intangibles Limited

 地址 Endereço : 17 Charterhouse Street, London EC1N 6RA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho e por grosso, publicidade e serviços de marketing, tudo no sec-

tor de metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, artigos de 

joalharia e bijutarias, pedras preciosas e semi-preciosas, relojoaria e instrumentos crono-

métricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/04/11 011732039 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/079431

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço : 22, Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas, metais preciosos e suas ligas; pérolas; botões de 

punho; molas para gravata; anéis; pulseiras; brincos; colares; alfinetes de peito; amuletos 

(artigos de joalharia); argolas para chaves em metais preciosos; obras de arte em metais 

preciosos, guarda-jóias, caixas em metais preciosos; relojoaria e instrumentos cronométri-

cos, relógios; cronómetros; relógios de parede e de mesa; pequenos relógios de parede e de 

mesa; braceletes para relógios; armações para relógios de parede e relojoaria; medalhas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/04/03 54038/2013 瑞士 Suíça
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[210] 編號 N.º : N/079432

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço : 22, Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas, metais preciosos e suas ligas; pérolas; botões de 

punho; molas para gravata; anéis; pulseiras; brincos; colares; alfinetes de peito; amuletos 

(artigos de joalharia); argolas para chaves em metais preciosos; obras de arte em metais 

preciosos, guarda-jóias, caixas em metais preciosos; relojoaria e instrumentos cronométri-

cos, relógios; cronómetros; relógios de parede e de mesa; pequenos relógios de parede e de 

mesa; braceletes para relógios; armações para relógios de parede e relojoaria; medalhas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/04/03 54039/2013 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/079433

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos, cigarros, cigar-

rilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, 

tabaco de mascar, rapé (tabaco), «kretek», «snus», sucedâneos do tabaco (não para uso 

medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros 

para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079434

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco, incluindo charutos, cigarros, cigar-

rilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, 

tabaco de mascar, rapé (tabaco), «kretek», «snus», sucedâneos do tabaco (não para uso 
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medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros 

para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079435

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : NOVEMBER GRACE LIMITED

 地址 Endereço : Flat/Rm 1408A 14/F, West Tower Shun Tak Centre, 200 Connaught Road - Sheung Wan - 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes; artigos de perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; produtos de maquilhagem; 

preparados de cuidados de beleza para rosto e corpo; loções para o cabelo; desodorizantes 

pessoais; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079436

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : NOVEMBER GRACE LIMITED

 地址 Endereço : Flat/Rm 1408A 14/F, West Tower Shun Tak Centre, 200 Connaught Road - Sheung Wan - 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos; monóculos; óculos de sol; armações para óculos; estojos para óculos; correntes 

para monóculos; cordões para monóculos; capacetes para equitação; estojos para tele-

móveis; sacos e estojos adaptados ou concebidos para conter leitores MP3; computador; 

computadores de mão; blocos de notas computorizados; sacos e estojos adaptados ou con-

cebidos para conter câmaras e/ou vídeo; bases para rato; sacos e estojos adaptados ou con-

cebidos para conter agendas electrónicas e blocos electrónicos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079437

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : NOVEMBER GRACE LIMITED

 地址 Endereço : Flat/Rm 1408A 14/F, West Tower Shun Tak Centre, 200 Connaught Road - Sheung Wan - 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios; instrumentos cronométricos; artigos de joalharia; bijutaria; argolas para chaves; 

estojos para chaves.

[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 «estojos para cigarros e estojos para charutos em metais preciosos», por perten-

cer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/079438

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : NOVEMBER GRACE LIMITED

 地址 Endereço : Flat/Rm 1408A 14/F, West Tower Shun Tak Centre, 200 Connaught Road - Sheung 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; carteiras; estojos para artigos 

de higiene pessoal vendidos vazios; porta-moedas; pastas; baús de viagem; caixas; sacos 

para embalagem; correntes para chaves; porta-chaves; malas casuais; malas para a noite; 

malas para roupa para viagem; sacos de ginástica; sacos para chapéus; sacos de viagem; 

sacos para sapatos; sacos de compras; sacos de desporto sem ser aqueles para conter apa-

relhos de desporto específicos; sacos de trabalho; malas de mão; saco de viagem; malas de 

viagem; chapéus-de-chuva, guarda-sóis e bengalas; chicotes; arreios e selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079439

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : NOVEMBER GRACE LIMITED

 地址 Endereço : Flat/Rm 1408A 14/F, West Tower Shun Tak Centre, 200 Connaught Road - Sheung Wan–

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24
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[511] 產品 Produtos : Tecidos e artigos têxteis; peças de artigos têxteis e tecidos para fazer artigos de vestuário; 

tecidos, roupa de cama e mesa; tapeçarias para parede; toalhas para fins domésticos; cober-

tores; edredões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079440

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : NOVEMBER GRACE LIMITED

 地址 Endereço : Flat/Rm 1408A 14/F, West Tower Shun Tak Centre, 200 Connaught Road - Sheung Wan–

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; camisas; blusas; saias; fatos saia-casaco; casacos curtos; calças; calções; cami-

solas de malha; T-shirts; camisolas para treino; pulôveres; roupa interior para homens; ba-

tas; vestidos de noite; pijamas; meias de vidro; camisetas desportivas de alças; espartilhos 

(cintas); suspensórios; cuecas; soutiens; combinações; luvas; cintos; lenços de tafetá; lenços 

de cabeça; gravatas; sobretudos; casacões; fatos de banho; fatos de treino; casacos para in-

tempérie; vestuário para competições de equitação; calções; calças para equitação, casacos 

curtos; camisas; luvas; calçado; sapatos; botas; sandálias; artigos de chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079441

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : 朕灞行參茸海味有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336-342號富達花園5樓H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 : 海味，乾貝，野味。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : “獅子”，“皇冠”，“盾牌”為黃色，“EMPEROR”，“朕灞行”，“MACAO”，為黑色字體，如

圖所示。
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[210] 編號 N.º : N/079442

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : 朕灞行參茸海味有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336-342號富達花園5樓H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 : 中藥材，參茸。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : “獅子”，“皇冠”，“盾牌”為黃色，“EMPEROR”，“朕灞行”，“MACAO”，為黑色字體，如

圖所示。

[210] 編號 N.º : N/079443

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : 文錦豪 

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

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 中西營養食品及保健食品及飲品；中西草藥製成品；中西成藥、醫藥品、藥物、藥劑、藥膏、藥

油、藥丸、藥丹、藥水、藥液、藥糖、藥粉、藥散、膏藥、繃敷材料；以上貨品全包括在第五類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079444

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : 達創科技股份有限公司

   Delta Networks, Inc.

 地址 Endereço : 中國台灣11491臺北市內湖區陽光街256號

   256 Yang Guang Street, Neihu, Taipei 11491, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 通訊伺服器；網路管理伺服器；資料集中器；資料收集裝置；資料處理裝置；網路管理裝置；

通訊模組；網狀網路節點；用於上述商品之電腦軟體；電腦硬體；電腦軟體；通訊系統；通訊軟

體；資料收集系統；網路系統；網路管理系統。（全屬第9類產品）  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079445

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : 營口敬和聯合物流有限公司 

 地址 Endereço : 中國營口市鮁魚圈區遼東灣大街北段（海運大廈506室） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；無酒精果汁乳清飲料；果汁；水（飲料）；鋰鹽礦水；礦泉水（飲料）；餐用礦泉水；葡萄

汁；檸檬水；蘇打水；果汁冰水（飲料）；番茄汁（飲料）；無酒精飲料；杏汽水；無酒精蘆薈飲

料；可樂；蒸餾水（飲料）；純淨水（飲料）；飲料製作配料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079446

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : 營口敬和聯合物流有限公司 

 地址 Endereço : 中國營口市鮁魚圈區遼東灣大街北段（海運大廈506室） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；商品包裝；拖運；河運；汽車運輸；空中運輸；汽車出租；馬匹出租；倉庫貯存；潛水服出

租；給水；操作運河水閘；快遞服務（信件或商品）；觀光旅遊；安排遊覽；旅行座位預訂；管道

運輸；輪椅出租；替他人發射衛星；灌裝服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079447

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : 營口敬和聯合物流有限公司 

 地址 Endereço : 中國營口市鮁魚圈區遼東灣大街北段（海運大廈506室） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；無酒精果汁乳清飲料；果汁；水（飲料）；鋰鹽礦水；礦泉水（飲料）；餐用礦泉水；葡萄

汁；檸檬水；蘇打水；果汁冰水（飲料）；番茄汁（飲料）；無酒精飲料；杏汽水；無酒精蘆薈飲

料；可樂；蒸餾水（飲料）；純淨水（飲料）；飲料製作配料。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079448

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/03

[730] 申請人 Requerente : 營口敬和聯合物流有限公司 

 地址 Endereço : 中國營口市鮁魚圈區遼東灣大街北段（海運大廈506室） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；商品包裝；拖運；河運；汽車運輸；空中運輸；汽車出租；馬匹出租；倉庫貯存；潛水服出

租；給水；操作運河水閘；快遞服務（信件或商品）；觀光旅遊；安排遊覽；旅行座位預訂；管道

運輸；輪椅出租；替他人發射衛星；灌裝服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079449

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他 (公共行政) outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos usados na indústria, ciência e fotografia, bem como na agricultura, hor-

ticultura, florestação; resinas artificiais em estado bruto, matérias plásticas em estado bru-

to; estrumes; compostos para extinção de incêndios; preparados para têmpera e soldadura; 

substâncias químicas para conservação de alimentos; substâncias para curtimento; adesivos 

usados na indústria.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079450

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他 (公共行政) outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : Tintas, vernizes, lacas, preservativos contra a ferrugem e contra a deterioração da madeira; 

corantes, mordentes, resinas naturais em estado bruto, metais em folhas e em pó para pin-

tores, decoradores, impressores e artistas.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079451

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他 (公共行政) outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados para branquear e outras substâncias para lavagem de roupa; preparados para 

limpar, polir, desengordurar e abrasivos; sabonetes, perfumaria, óleos essenciais, cosméti-

cos, loções para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079452

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他 (公共行政) outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Óleos e gorduras industriais, lubrificantes; produtos para absorver, humidificar e consoli-

dar o pó; combustíveis (incluindo gasolina para motores) e materiais de iluminação velas e 

pavios para iluminação.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079453

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU
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 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他 (公共行政) outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparação para a medicina e os veterinários; preparações higiénicas para a medicina; 

Substâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, material para 

pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; pro-

dutos para destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079454

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他 (公共行政) outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos, construções transportáveis 

metálicas; materiais metálicos para vias férreas, cabos e fios metálicos não eléctricos; pe-

quenos artigos de quinquilharia metálicos; tubos metálicos; cofres-fortes; produtos comuns 

metálicos não compreendidos noutras classes; minerais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079455

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他 (公共行政) outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e máquinas-ferramentas, motores e movedores (excepto para veículos terrestres), 

uniões e peças de transmissão (com excepção das que são para veículos terrestres), instru-

mentos agrícolas (com excepção dos operados manualmente), incubadoras para ovos.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079456

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他 (公共行政) outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Utensílios e instrumentos manuais (accionados manualmente); cutelaria, armas brancas, 

navalhas de barba.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079457

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他 (公共行政) outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro 

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para o tratamento, a interrupção, a 

transmissão, a acumulação, a regulação ou o controlo de electricidade, aparelhos para gra-

vação, transmissão e reprodução de som e imagens, suportes de registo magnético, discos 

para gravação, máquinas de venda automática e mecanismos para aparelhos operados por 

moedas, caixas registadoras, computador e equipamento para o tratamento da informação, 

extintores.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.
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[210] 編號 N.º : N/079458

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, membros, olhos e 

dentes artificiais, artigos ortopédicos, material de sutura.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079459

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrige-

ração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079460

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos de locomoção por terra, ar ou água.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.
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[210] 編號 N.º : N/079461

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 13

[511] 產品 Produtos : Armas de fogo; munições e projécteis; explosivos; fogos de artifício.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079462

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou revestidos dos mesmos, não 

incluídos noutras classes, joalharia, pedras preciosas, relógios e instrumentos cronométri-

cos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079463

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : Instrumentos musicais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.
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[210] 編號 N.º : N/079464

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos destes materiais, não incluídos noutras classes; materiais im-

pressos; materiais para encadernação, fotografias, artigos de papelaria, adesivos para pape-

laria ou para uso domésticos; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos 

de escritório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); 

matérias plásticas para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para tipografia; 

blocos para tipografia.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079465

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : Borracha; guta-percha, goma, amianto, mica e produtos nestas matérias não incluídos nou-

tras classes; produtos em matérias plásticas semi-acabadas; matérias para embalar, vedar, 

isolar; tubos flexíveis não metálicos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079466

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e artigos feitos destes matérias e não incluídos noutras classes; 

peles de animais; malas e sacos de viagem, chapéus-de-sol, chapéus-de-chuva, bengalas, 

chicotes e arreios.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079467

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Materiais de construção não metálicos, tubos rígidos não metálicos para construção, asfal-

to, pez, construções transportáveis não metálicas, lápides não metálicos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079468

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Mobília, 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 de todas estas matérias, em plástico.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079469

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para a casa ou para a cozinha (não em metal precioso nem em pla-

qué), pentes e esponja, escovas (com excepção dos pincéis), material para fabricação de 

escovas, material de limpeza, palha de aço, vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção 

do vidro de construção), vidraria, porcelana e faiança não incluído noutras classes.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079470

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : Cordas, cordéis, redes, tendas, toldos, encerados, velas, sacos, não incluídos noutras clas-

ses, matérias para estofo (com excepção de borracha ou de matérias plásticas), matérias 

têxteis fibrosas em bruto.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079471

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 23

[511] 產品 Produtos : Fios para uso têxtil.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.



N.º 51 — 18-12-2013 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 20261

[210] 編號 N.º : N/079472

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes, colchas para cama e de mesa.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079473

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079474

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Rendas e bordados, fitas e laços, botões, colchetes, alfinetes e agulhas, flores artificiais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.
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[210] 編號 N.º : N/079475

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Tapetes, capachos, esteiras, linóleos e outros artigos de revestimento de soalhos, tapeçarias 

murais não em matérias têxteis.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079476

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos, brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes, decorações 

para árvores de Natal.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079477

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes conservados, secos e cozi-

dos; geleias, doces de fruta, compotas, ovos e leite e produtos lácteos; óleos e gorduras ali-

mentares.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079478

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial, farinha e preparações à base 

de cereais, pão, pastelaria e confeitos, gelados comestíveis, mel, melaço, levedura, fermento 

em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especiarias, gelo.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079479

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos, não incluídos noutras classes; animais vi-

vos; frutos e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais; 

malte.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079480

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU
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 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas, águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas e sumos de fru-

ta, xaropes e outros preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079481

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cerveja).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079482

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco, artigos para fumadores, fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079483

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10
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[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão comercial; administração comercial; serviços de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079484

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079485

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção de edifícios, reparação, serviços de instalação.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079486

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10
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[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079487

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de viagens.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079488

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Tratamento de materiais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079489

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10
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[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079490

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de investigação e de concepção a 

eles relativos; serviços de análises e de pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento 

de computadores e de programas para computadores.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079491

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para precisão de alimentos e bebidas; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.
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[210] 編號 N.º : N/079492

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos; serviços veterinários; serviços de higiene e de beleza para animais ou 

humanos e; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079493

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, Nº 207, Edifício do Grande Prémio, Macau

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

 活動 Actividade : 其他（公共行政）outras (Administração Pública) 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Fornecimento por outrem de serviços privados e sociais para satisfação de necessidades 

pessoais; serviços para protecção de bens e de segurança pessoal; serviços jurídicos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079494

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/04

[730] 申請人 Requerente : 北京東方廣視科技股份有限公司

    Beijing Orient View Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市昌平區科技園區超前路37號

   No. 37, Chao Qian Road, Science and Technology Park, Changping District, Beijing, 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 : 音頻視頻接收器；防無線電干擾設備（電子）；遙控信號用電動裝置；智能卡（積體電路卡）；放

映設備；電腦軟體（已錄製）；音響連接器；數據機；揚聲器音箱；揚聲器；麥克風；聲音傳送裝

置；混聲器；機頂盒。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079495

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/04

[730] 申請人 Requerente : 攜程計算機技術（上海）有限公司

   CTRIP COMPUTER TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國上海市虹漕路421號63棟三樓

   3F, Building 63, No. 421 Hong Cao Road, Shanghai, People’s Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 觀光旅遊；旅遊安排；旅行預訂；旅行座位預訂；遞送（信件和商品）；客車出租；旅客運送；汽

車運輸；商品包裝；遊艇運輸。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079496

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/04

[730] 申請人 Requerente : 周六福珠寶有限公司

   Zhou Liu Fu Jewelry Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國深圳市羅湖區翠竹北路石化水貝工業區一棟二層、三層西邊

   West Side 2F & 3F, No. 1 Building, Shihua Shuibei Industrial Park, Cuizhu North Road, 

Luohu District, Shenzhen, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 珠寶（首飾）；鏈（首飾）；手鐲（首飾）；寶石；戒指（首飾）；耳環；首飾盒；鉑（金屬）；手錶；

小飾物（首飾）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079497

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/04

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 
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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 : 互聯網上的在線廣告、人體用藥之零售、代理產品之經銷、代理進出口服務、便利商店、個人

護理產品銷售、傳銷公司服務、冬蟲草零售出入口代理服務、出版宣傳刊物、分類廣告、化妝品

零售、商業廣告、在互聯網提供廣告服務、在互聯網提供產品的宣傳活動、在網上推銷（替他

人）、在線零售服務、報章廣告設計、嬰兒護理用品銷售代理服務、室外廣告、代理廣告、代理

宣傳、張貼廣告、批發中西藥物、批發日用品、推銷（替他人）、撰寫產品宣傳資料及說明書、替

他人推銷產品、替他人作採購商品或服務、淋浴用品之批發、淋浴用品之零售、清潔用品之分

銷、清潔用品之批發、清潔用品之零售、為他人促銷產品服務、進出口代理、醫用營養食物的出

入口代理、醫用西方草藥健康食品的出入口代理、醫用西方草藥健康食品之零售、醫藥品之零

售、銷售保健食品、銷售靈芝類產品、零售化妝品、零售護膚品、食品、健康食品及飲料零售服

務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之紅色和白色。 

[210] 編號 N.º : N/079498

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/04

[730] 申請人 Requerente : FEDERAL OATS MILLS SDN. BERHAD

 地址 Endereço : No. 4826A Jalan Permatang Pauh, Mak Mandin Industrial Estate, 13400 Butterworth Pe-

nang, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Flocos de aveia; aveia em flocos; alimentos à base de aveia para consumo humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079499

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/04

[730] 申請人 Requerente : ABIOGEN PHARMA S.p.A.

 地址 Endereço : Via Meucci, 36-56121, Ospedaletto, Pisa (PI), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas e veterinárias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079501

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/04

[730] 申請人 Requerente : DOPAT, S.A.

 地址 Endereço : C/Charles Robert Darwin, 34-36 (Parque Tecnologico), 46980 Paterna (Valencia) Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 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/079502

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/04

[730] 申請人 Requerente : Johnson & Johnson

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, Estados Unidos da América.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/04/04 011711561 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/079503

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/04

[730] 申請人 Requerente : 龍煙集團煙草有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166至190號永好工業大廈6樓D 

 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 : 34

[511] 產品 Produtos : 未加工或已加工煙草；煙草產品包括雪茄，香煙，小香煙，吸煙者自捲香煙用煙草，煙斗用煙

草，咀嚼用煙草，鼻煙（煙草），無煙香煙，煙草代用品（非醫用）；煙具，包括捲煙紙及煙嘴，香

煙用濾嘴，煙草罐，煙盒和煙灰缸，煙斗，袖珍捲煙器，打火機；火柴。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079504

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Exploração de todo o tipo de restaurantes, cafés, cafetaria, cantina, snack-bar, «coffee 

shop», salas de cocktails, sala de estar, bares e clubes, serviços de take away, catering e ou-

tros serviços de suporte; preparação de comida, bebida, refeições, banquetes, fornecimento 

de refeições e de catering para recepções de eventos, serviços de comida rápida, cocktail 

em recepções. Exploração de hotéis e serviços de portaria para hotéis, serviços de hospita-

lidade, albergue, arrendamento de quartos e casas de férias e serviços de alojamento gerais 

temporário, serviços de hotéis, serviços de motéis e serviços de pousadas incluindo serviços 

de reserva relacionados com o antecedente e de fidelidade de clientes prestados em relação 

a hotéis, serviços de hotel, alojamento, restaurantes, bares e cafés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079505

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Exploração de todo o tipo de restaurantes, cafés, cafetaria, cantina, snack-bar, «coffee 

shop», salas de cocktails, sala de estar, bares e clubes, serviços de take away, catering e ou-

tros serviços de suporte; preparação de comida, bebida, refeições, banquetes, fornecimento 

de refeições e de catering para recepções de eventos, serviços de comida rápida, cocktail 

em recepções. Exploração de hotéis e serviços de portaria para hotéis, serviços de hospita-

lidade, albergue, arrendamento de quartos e casas de férias e serviços de alojamento gerais 

temporário, serviços de hotéis, serviços de motéis e serviços de pousadas incluindo serviços 

de reserva relacionados com o antecedente e de fidelidade de clientes prestados em relação 

a hotéis, serviços de hotel, alojamento, restaurantes, bares e cafés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079506

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/04
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[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Exploração de todo o tipo de restaurantes, cafés, cafetaria, cantina, snack-bar, «coffee 

shop», salas de cocktails, sala de estar, bares e clubes, serviços de take away, catering e ou-

tros serviços de suporte; preparação de comida, bebida, refeições, banquetes, fornecimento 

de refeições e de catering para recepções de eventos, serviços de comida rápida, cocktail 

em recepções. Exploração de hotéis e serviços de portaria para hotéis, serviços de hospita-

lidade, albergue, arrendamento de quartos e casas de férias e serviços de alojamento gerais 

temporário, serviços de hotéis, serviços de motéis e serviços de pousadas incluindo serviços 

de reserva relacionados com o antecedente e de fidelidade de clientes prestados em relação 

a hotéis, serviços de hotel, alojamento, restaurantes, bares e cafés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079507

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/04

[730] 申請人 Requerente : Sotheby’s

 地址 Endereço : 34-35 New Bond Street, London W1A 2AA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; fundos mútuos; serviços financeiros; avaliação de jóias; avaliação (arte); correta-

gem imobiliária; avaliação imobiliária; corretagem; serviços de caução; angariação de fun-

dos (obras de caridade); fideicomissos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079508

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/04

[730] 申請人 Requerente : Sotheby’s

 地址 Endereço : 34-35 New Bond Street, London W1A 2AA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; fundos mútuos; serviços financeiros; avaliação de jóias; avaliação (arte); correta-

gem imobiliária; avaliação imobiliária; corretagem; serviços de caução; angariação de fun-

dos (obras de caridade); fideicomissos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079509

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/04

[730] 申請人 Requerente : 陳劍鋒

   CHEN JIANFENG

 地址 Endereço : 澳門羅約翰神父街17號2樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079510

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/04

[730] 申請人 Requerente : 陳劍鋒

   CHEN JIANFENG

 地址 Endereço : 澳門羅約翰神父街17號2樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 實業經營。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079511

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/04

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路澳門工業中心8樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/079512

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/04

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路澳門工業中心8樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/079513

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/04

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路澳門工業中心8樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/079514

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/04

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路澳門工業中心8樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/079515

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/04

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路澳門工業中心8樓A座 



20276 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2013 年 12 月 18 日

 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 : 奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/079516

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/04

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路澳門工業中心8樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色，啡色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/079517

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : 江蘇蘇美達機電有限公司

   SUMEC MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市長江路198號17樓

   17/F., 198 Changjiang Road, Nanjing City, Jiangsu Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 農業機械；機鋸（機器）；混凝土攪拌機（機器）；非陸地車輛用引擎；非陸地車輛發動機；發電

機組；發電機；泵（機器）；高壓洗滌機；非手工操作的手持工具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079518

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : 吳建添 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區田貝四路萬山珠寶園3號樓1層 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 首飾盒；銀飾品；項鏈（首飾）；寶石；戒指（首飾）；小飾物（首飾）；貴重金屬合金；珠寶；首

飾；錶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079519

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : 吳建添 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區田貝四路萬山珠寶園3號樓1層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 首飾盒；銀飾品；項鏈（首飾）；寶石；戒指（首飾）；小飾物（首飾）；貴重金屬合金；珠寶；首

飾；錶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079520

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : 吳建添 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區田貝四路萬山珠寶園3號樓1層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 首飾盒；銀飾品；項鏈（首飾）；寶石；戒指（首飾）；小飾物（首飾）；貴重金屬合金；珠寶；首

飾；錶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079521

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : 吳建添 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區田貝四路萬山珠寶園3號樓1層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 首飾盒；銀飾品；項鏈（首飾）；寶石；戒指（首飾）；小飾物（首飾）；貴重金屬合金；珠寶；首

飾；錶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079524

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : 南京大惠企業發展有限公司

   NANJING DAHUI DEVELOPMENT CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市鼓樓區鼓樓街88號601室

   Room 601, No. 88 Gulou Street, Gulou District, Nanjing City, Jiangsu Province, People’s 

Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；飯店；自助餐館；快餐館；酒吧；流動飲食供應；茶館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079525

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : 南京大惠企業發展有限公司

   NANJING DAHUI DEVELOPMENT CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市鼓樓區鼓樓街88號601室

   Room 601, No. 88 Gulou Street, Gulou District, Nanjing City, Jiangsu Province, People’s 

Republic of China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；飯店；自助餐館；快餐館；酒吧；流動飲食供應；茶館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079526

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : 深圳光啟創新技術有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市福田區香梅路1061號中投國際商務中心A棟18B 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；計算機器；監視器（計算機硬件）；計算機周邊設備；計算機軟件（已錄製）；電腦軟件

（錄製好的）；高頻儀器；電子信號發射機；處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和器

具；電動開門器；電動關門器；自動旋轉柵門；電鎖；遙控儀器；科學衛星；防無線電干擾設備

（電子）；天線；衛星導航儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079527

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : 深圳光啟創新技術有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市福田區香梅路1061號中投國際商務中心A棟18B 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；計算機器；監視器（計算機硬件）；計算機周邊設備；計算機軟件（已錄製）；電腦軟件

（錄製好的）；高頻儀器；電子信號發射機；處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和器

具；電動開門器；電動關門器；自動旋轉柵門；電鎖；遙控儀器；科學衛星；防無線電干擾設備

（電子）；天線；衛星導航儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079528

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : 深圳光啟創新技術有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市福田區香梅路1061號中投國際商務中心A棟18B 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電信信息；語音郵件服務；計算機輔助信息和圖像傳送；電話業務；電傳業務；電報通訊；電視

播放；計算機終端通訊；移動電話通訊；衛星傳送；提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務；提

供數據庫接入服務；為電話購物提供電訊渠道。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079529

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07
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[730] 申請人 Requerente : 深圳光啟創新技術有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市福田區香梅路1061號中投國際商務中心A棟18B 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電信信息；語音郵件服務；計算機輔助信息和圖像傳送；電話業務；電傳業務；電報通訊；電視

播放；計算機終端通訊；移動電話通訊；衛星傳送；提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務；提

供數據庫接入服務；為電話購物提供電訊渠道。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079530

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : 子佳國際服飾有限公司

   WESTMILL INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國臺灣臺北市萬華區武昌街二段114之2號

   NO. 114-2, Sec.2, Wuchang St., Wanhua District, Taipei City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；成品衣；褲子；上衣；游泳帽；游泳褲；游泳衣；外套；運動衫；童裝；嬰兒全套衣；鞋；運

動鞋；帽子；襪；手套（服裝）；腰帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079531

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : 子佳國際服飾有限公司

   WESTMILL INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國臺灣臺北市萬華區武昌街二段114之2號

   NO. 114-2, Sec.2, Wuchang St., Wanhua District, Taipei City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；成品衣；褲子；上衣；游泳帽；游泳褲；游泳衣；外套；運動衫；童裝；嬰兒全套衣；鞋；運

動鞋；帽子；襪；手套（服裝）；腰帶。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079538

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : JOSE AZULAY AZULAY

 地址 Endereço : Guzmán el Bueno, 6, 28108 Alcobendas, Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou revestidos, não incluídos nou-

tras classes, joalharia, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079539

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : BHL S.A.

 地址 Endereço : 10 rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, incluindo cremes de dia e de noite, produtos de limpeza para o rosto e o corpo, 

produtos para banhos de espuma, espuma para barbear, produtos após barba (after-shaves), 

bases de maquilhagem, vernizes para unhas, desodorizantes para homem e senhora, sabo-

netes para as mãos e corpo, champôs e produtos para enxaguamento dos cabelos, dentífri-

cos e perfumes, incluindo eau de toilette e óleos essenciais para uso pessoal masculino e 

feminino.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079540

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : PVH Corp.

 地址 Endereço : 200 Madison Avenue, New York, NY 10016, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079541

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : MoneyGram Payment Systems, Inc.

 地址 Endereço : 1550 Utica Avenue S. Suite 100, Minneapolis, Minnesota 55416, 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 : Serviços financeiros, nomeadamente, serviços de transferência de dinheiro, serviços de 

transferência electrónica de fundos, serviço de pagamento de contas, processamento de 

pagamento a terceiros; serviços de processamento de pagamentos, nomeadamente, serviços 

de cartão de crédito electrónico e processamento de transferências de cartão de débito, 

serviços de ordens de pagamento; serviços de cartões de débito, crédito e valor armazena-

do; transporte e entrega de fundos; processamento de cheques e ordens de pagamento.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e branco.

[210] 編號 N.º : N/079542

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : Lightswitch Group Holdings, Inc.

 地址 Endereço : 115 South Drive, Tower Lakes, Illinois 60010, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente produção de iluminação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079543

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : Lightswitch Group Holdings, Inc.

 地址 Endereço : 115 South Drive, Tower Lakes, Illinois 60010, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Concepção luminotécnica e serviços de especificações tecnológicas pertencentes a arqui-

tecturas permanentes ou temporárias, caridade, comercial, educacional, entretenimento, 

promocional, residencial, cientifico e aplicações teatrais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079544

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1- 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 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.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento, vermelho e branco.

[210] 編號 N.º : N/079545

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1- 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento, vermelho e branco.

[210] 編號 N.º : N/079546

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1- 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 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 
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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 : Preto, cinzento, branco e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/079547

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1- 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 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-
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-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 : Preto, cinzento, branco e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/079548

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1- 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 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-
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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 : Cinzento e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/079549

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1- 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/079550

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07



20288 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2013 年 12 月 18 日

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1- 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento e branco.

[210] 編號 N.º : N/079551

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1- 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 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-
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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 : Cinzento e branco.

[210] 編號 N.º : N/079552

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1- 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 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; 
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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 : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079553

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1- 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079554

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1- 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 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 
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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 : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079555

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : Melco Crown Entertainment Limited

 地址 Endereço : Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1- 9002, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/079556

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : Hardy Amies (International) Pte Limited

 地址 Endereço : 80 Robinson Road #02-00, Singapore 068898

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; artigos de vestuário exterior; camisolas para treino; T- 

shirts; camisolas pólo; camisa; calções; bermudas largas; roupas de malha; casacos de lã; 

camisolas de lã com mangas; calças; calças de ganga; pulôveres; vestidos; saias; blusas; ca-
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sacos com e sem forro; casacos; casacos de desporto; casacos curtos; casacos impermeáveis; 

casacos de couro; blazers; fatos; gabardines; coletes; casacos de caça; polainas de lã; meias; 

lenços de cabeça; luvas; fatos de banho; cintos; roupa interior; camisolas interiores para 

senhora; soutiens; cuecas; cuecas de tecido para homens; ceroulas; saiotes; roupa interior 

termal; vestuário para a noite; pijamas; gravatas; meias de vidro; roupa interior de senhora; 

suspensórios; gravatas; ligas; roupa formal para homem; roupa formal para senhora.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079557

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : Hung Win Trading Company Limited

 地址 Endereço : Block B, 10/F, Chuan Yuan Factory Building, 342-344 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Ko-

wloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；全屬第5類。

   Preparados farmacêuticos; tudo incluído na Classe 5.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/079558

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : Hung Win Trading Company Limited

 地址 Endereço : Block B, 10/F, Chuan Yuan Factory Building, 342-344 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Ko-

wloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；全屬第5類。

   Preparados farmacêuticos; tudo incluído na Classe 5.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cor-de rosa.

[210] 編號 N.º : N/079559

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07
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[730] 申請人 Requerente : Hung Win Trading Company Limited

 地址 Endereço : Block B, 10/F, Chuan Yuan Factory Building, 342-344 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Ko-

wloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；全屬第5類。

   Preparados farmacêuticos; tudo incluído na Classe 5.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cor-de rosa.

[210] 編號 N.º : N/079560

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : Hung Win Trading Company Limited

 地址 Endereço : Block B, 10/F, Chuan Yuan Factory Building, 342-344 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Ko-

wloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；全屬第5類。

   Preparados farmacêuticos; tudo incluído na Classe 5.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cor-de rosa.

[210] 編號 N.º : N/079561

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : Hung Win Trading Company Limited

 地址 Endereço : Block B, 10/F, Chuan Yuan Factory Building, 342-344 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Ko-

wloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；全屬第5類。

   Preparados farmacêuticos; tudo incluído na Classe 5.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cor-de rosa.
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[210] 編號 N.º : N/079562

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/07

[730] 申請人 Requerente : MAXIM’S CATERERS LIMITED

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; 

leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados de leite para 

creme de barrar pão; nozes; picles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079563

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : 運通集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門祐漢新村第六街黃金商場M樓P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 : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/079564

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電信。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079565

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08
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[730] 申請人 Requerente : WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務；為保護財產和人身安全的服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079566

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 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 : 

[210] 編號 N.º : N/079567

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 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 : 不屬別類的橡膠、古塔波膠、樹膠、石棉、雲母以及這些原材料的製品，生產用半成品塑料製

品，包裝、填充和絕緣用材料，非金屬軟管。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079568

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08
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[730] 申請人 Requerente : WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，

鞭和馬具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079569

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱，玻璃鏡子，鏡框，不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍

珠母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑料製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079570

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家庭或廚房用具及容器（非貴重金屬所製，也非鍍有貴重金屬的），梳子及海綿，刷子（畫筆除

外），製刷材料，清掃用具，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、瓷器及陶器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079571

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08
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[730] 申請人 Requerente : WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : 纜，繩，網，遮篷，帳篷，防水遮布，帆，袋（不屬別類的），襯墊及填充料（橡膠或塑料除外），

紡織用纖維原料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079572

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的布料及紡織品，床單和桌布。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079573

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079574

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 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 : 25

[511] 產品 Produtos : 花邊及刺繡，飾帶及編帶，鈕扣，領鉤扣，飾針及縫針，假花。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079575

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : 地毯，地蓆，蓆類，油氈及其他鋪地板用品，非紡織品牆帷。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079576

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具，不屬別類的體育及運動用品，聖誕樹用裝飾品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079577

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽及野味，肉汁，腌漬、乾製及煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及乳製

品，食用油和油脂。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079578

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 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 : 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/079579

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 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 : 啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他供飲料用的製

劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079580

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

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

[210] 編號 N.º : N/079581

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草，煙具，火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079582

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；實業經營；實業管理；辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079583

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 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 : 保險；金融；貨幣事務；不動產事務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079584

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 房屋建築；修理；安裝服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079585

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電信。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079586

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；商品包裝和貯藏；旅行安排。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079587

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 材料處理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079588

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 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 : 教育；提供培訓；娛樂；文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079589

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；工業分析與研究；計算機硬件與軟件的設計與開

發。  

[540] 商標 Marca : 

 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“法律服務”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/079590

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務；臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079591

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 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/079592

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

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

 地址 Endereço : 3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務；為保護財產和人身安全的服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079593

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : 澳門中煙王集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門北京街126號怡德商業中心15樓A-B座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草、煙具、火柴、香煙、雪茄煙、小雪茄煙、煙用藥草。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑、白色。 

[210] 編號 N.º : N/079594

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : Penfield Inc Limited

 地址 Endereço : 15 Mandeville Courtyard 142 Battersea Park Road Londres SW11 4NB Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Artigos de couro e imitações de couro; estojos; sacos; arcas (bagagem); portmanteaux; mo-

chilas; sacos de desporto; pastas (malas); porta-fatos; sacos de compras; saco para produtos 

de limpeza; sacos de viagem; malas de viagem; estojos (caixinhas) para artigos de higiene 

pessoal; pochete; carteiras de bolso; bolsas; carteiras; estojos e carteiras para documentos; 

bolas de ombro; malas de mão; chapéus de chuva; chapéus-de-sol (sombrinhas); bengalas; 

apoios para tiro; correias em couro para usar a tiracolo; peças e acessórios para todos os 

produtos mencionados; tudo incluído nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079595

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : Penfield Inc Limited

 地址 Endereço : 15 Mandeville Courtyard 142 Battersea Park Road Londres SW11 4NB Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Artigos de vestuário; calçado; botas; sapatos; chinelos; pantufas; sandálias; peúgas; malhas, 

meias, roupa interior (vestuário); sapatilhas; chapelaria; chapéus; bonés; cachecóis; luvas 

(vestuário); luvas sem dedos; cintos (sendo artigos de vestuário); tudo incluído nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079596

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : 歌迪恩健康產品有限公司

   GOLDEN FERN HEALTH PRODUCTS LIMITED, em português, GOLDEN FERN 

PRODUTOS NUTRITIVOS LIMITADA
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 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路75至81號永輝大廈二樓 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 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/079597

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : 歌迪恩健康產品有限公司

   GOLDEN FERN HEALTH PRODUCTS LIMITED, em português, GOLDEN FERN 

PRODUTOS NUTRITIVOS LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路75至81號永輝大廈二樓 

 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 : 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/079598

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : 歌迪恩健康產品有限公司

   GOLDEN FERN HEALTH PRODUCTS LIMITED, em português, GOLDEN FERN 

PRODUTOS NUTRITIVOS LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路75至81號永輝大廈二樓 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 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/079599

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : 歌迪恩健康產品有限公司
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   GOLDEN FERN HEALTH PRODUCTS LIMITED, em português, GOLDEN FERN 

PRODUTOS NUTRITIVOS LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路75至81號永輝大廈二樓 

 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 : 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/079600

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : Société des Produits Nestlé S.A.

 地址 Endereço : 1800 Vevey, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Alimentos dietéticos adaptados para uso medicinal e clínico; substâncias dietéticas adap-

tadas para uso medicinal e clínico; fórmulas lácteas para bebés; bebidas alimentares para 

bebés; substâncias alimentares para bebés; alimentos para bebés adaptados para uso me-

dicinal; substâncias alimentares para bebés adaptadas para uso medicinal; alimentos para 

inválidos adaptados para uso medicinal; substâncias alimentares para inválidos adaptadas 

para uso medicinal; alimentos para mulheres grávidas adaptados para uso medicinal; subs-

tâncias alimentares para mulheres grávidas adaptadas para uso medicinal; alimentos para 

mulheres em período de amamentação adaptados para uso medicinal; substâncias alimen-

tares para mulheres em período de amamentação adaptadas para uso medicinal; suplemen-

tos nutricionais para uso medicinal; suplementos dietéticos para uso medicinal; prepara-

ções de vitaminas; produtos de confeitaria medicinais; alimentos para crianças adaptados 

para uso medicinal; substâncias alimentares para crianças adaptadas para uso medicinal; 

suplementos alimentares com minerais; leite em pó para bebés; farinha láctea para bebés; 

preparações alimentares dietéticas adaptadas para fins medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079601

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : Société des Produits Nestlé S.A.

 地址 Endereço : 1800 Vevey, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Refeições confeccionadas feitas de legumes, batatas, frutos, carnes, aves, peixes e/ou ma-

risco; leite e outros produtos alimentares com uma base de leite; leite em pó; bebidas à 
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base de leite; bebidas à base de leite contendo cereais e/ou chocolate; iogurtes; leite de soja 

(substituto do leite), produtos à base de soja; leite em pó.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079602

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : 湯立德

   Tong , Lap Tak

 地址 Endereço : 澳門草堆街21號地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，茶葉，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，西

餅，杏仁餅，餅乾及糖果，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/079603

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : 湯立德

   Tong, Lap Tak

 地址 Endereço : 澳門草堆街21號地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，茶葉，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，西

餅，杏仁餅，餅乾及糖果，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/079604

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : Caesars License Company, LLC

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de jogos, jogos de fortuna e azar e casino; serviços interactivos de jogo, forneci-

mento de jogos electrónicos; serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento 
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on-line de jogos electrónicos de póquer, através de um computador, redes sociais ou plata-

formas móveis; fornecimento de jogos de póquer on-line na forma de jogos interactivos em 

tempo real, nomeadamente, bingo, póquer, jogos de caça-níqueis, jogos do tipo vídeo de 

fortuna ou azar e jogos tipo casino, tudo o que acima dito transmitido via uma rede infor-

mática global, via redes sociais e via telefones móveis, dispositivos electrónicos pessoais, e 

sistemas de jogos electrónicos portáteis e plataformas de jogo; serviços de casino on-line; 

fornecimento de informações de jogos relacionadas com serviços de jogo interactivos em 

tempo real tudo via uma rede informática global, via redes sociais e via telefones móveis, 

dispositivos electrónicos pessoais e sistemas de jogos electrónicos portáteis; organização e 

realização de competições interactivas via uma rede informática global, via redes sociais 

e via telefones móveis, dispositivos electrónicos pessoais, e sistemas de jogos electrónicos 

portáteis; organização e condução de torneios e outros jogos de fortuna e azar via uma 

rede informática global, via redes sociais e via telefones móveis, dispositivos electrónicos 

pessoais, e sistemas de jogos electrónicos portáteis; fornecimento de jogos de computador 

on-line e aplicações para jogos, aperfeiçoamentos dentro de jogos de computador on-line, e 

aplicações para jogos dentro de jogos de computador on-line; fornecimento de criticas on-

-line de jogos de computador e fornecimento de informações relacionadas com jogos de 

computador; fornecimento de um portal na Internet no sector de jogos de computador e 

jogo; serviços de jogos sociais interactivos fornecidos num ambiente virtual para fins re-

creativos, lazer ou entretenimento; serviços de entretenimento de televisão; organização 

e fornecimento de jogos e concursos para fins de entretenimento; serviços de informação, 

consultoria e assessoria relacionado com o acima mencionado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079605

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : Caesars License Company, LLC

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel, motel e estância turística (resort); pensões; casas de hóspedes; lares para 

turistas; residências de marca; apartamento com serviço de limpeza; serviços de acampa-

mento de férias (alojamentos); lares para idosos; serviços de reservas para alojamento em 

hotéis, motéis e estâncias turísticas (resort); serviços de reservas de alojamento temporário; 

serviços de reservas para pensões; serviços de reservas para casas de hóspedes; serviços de 

reservas para lares para turistas; serviços de reservas para residências de marca; serviços 

de reservas para apartamento com serviço de limpeza; aluguer de alojamento temporário; 

agência de alojamento temporário; serviços de clubes sociais (fornecimento de alojamento, 

comidas e bebidas); fornecimento de instalações e amenidades para reuniões, conferências, 

seminários e banquetes; fornecimento de instalações e amenidades para exposições; servi-

ços de restaurante; salas para aperitivos (bares); serviços de bar; salas de jantar temporá-

rias; serviço de restaurante serve a si próprio; cafés; restaurantes de comida rápida; lojas de 

café; serviços de fornecimento de refeições (banquetes); cantinas de sirva-se a si próprio; 
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infantários de dia; hotéis para animais; aluguer de salas de reuniões; aluguer de cadeiras, 

mesas, roupa de mesa, louça; aluguer de equipamento para hotéis, residências de marca, 

apartamentos com serviço de limpeza e pensões; fornecimento de instalações de parques 

de campismo e aluguer de caravanas móveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079606

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : Caesars World, Inc.

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de jogos, jogos de fortuna e azar e casino; serviços interactivos de jogo, forneci-

mento de jogos electrónicos; serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento 

on-line de jogos electrónicos de póquer, através de um computador, redes sociais ou plata-

formas móveis; fornecimento de jogos de póquer on-line na forma de jogos interactivos em 

tempo real, nomeadamente, bingo, póquer, jogos de caça-níqueis, jogos do tipo vídeo de 

fortuna ou azar e jogos tipo casino, tudo o que acima dito transmitido via uma rede infor-

mática global, via redes sociais e via telefones móveis, dispositivos electrónicos pessoais, e 

sistemas de jogos electrónicos portáteis e plataformas de jogo; serviços de casino on-line; 

fornecimento de informações de jogos relacionadas com serviços de jogo interactivos em 

tempo real tudo via uma rede informática global, via redes sociais e via telefones móveis, 

dispositivos electrónicos pessoais e sistemas de jogos electrónicos portáteis; organização e 

realização de competições interactivas via uma rede informática global, via redes sociais 

e via telefones móveis, dispositivos electrónicos pessoais, e sistemas de jogos electrónicos 

portáteis; organização e condução de torneios e outros jogos de fortuna e azar via uma 

rede informática global, via redes sociais e via telefones móveis, dispositivos electrónicos 

pessoais, e sistemas de jogos electrónicos portáteis; fornecimento de jogos de computador 

on-line e aplicações para jogos, aperfeiçoamentos dentro de jogos de computador on-line, e 

aplicações para jogos dentro de jogos de computador on-line; fornecimento de criticas on-

-line de jogos de computador e fornecimento de informações relacionadas com jogos de 

computador; fornecimento de um portal na Internet no sector de jogos de computador e 

jogo; serviços de jogos sociais interactivos fornecidos num ambiente virtual para fins re-

creativos, lazer ou entretenimento; serviços de entretenimento de televisão; organização 

e fornecimento de jogos e concursos para fins de entretenimento; serviços de informação, 

consultoria e assessoria relacionado com o acima mencionado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079607

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08
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[730] 申請人 Requerente : Caesars World, Inc.

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel, motel e estância turística (resort); pensões; casas de hóspedes; lares para 

turistas; residências de marca; apartamento com serviço de limpeza; serviços de acampa-

mento de férias (alojamentos); lares para idosos; serviços de reservas para alojamento em 

hotéis, motéis e estâncias turísticas (resort); serviços de reservas de alojamento temporário; 

serviços de reservas para pensões; serviços de reservas para casas de hóspedes; serviços de 

reservas para lares para turistas; serviços de reservas para residências de marca; serviços 

de reservas para apartamento com serviço de limpeza; aluguer de alojamento temporário; 

agência de alojamento temporário; serviços de clubes sociais (fornecimento de alojamento, 

comidas e bebidas); fornecimento de instalações e amenidades para reuniões, conferências, 

seminários e banquetes; fornecimento de instalações e amenidades para exposições; servi-

ços de restaurante; salas para aperitivos (bares); serviços de bar; salas de jantar temporá-

rias; serviço de restaurante serve a si próprio; cafés; restaurantes de comida rápida; lojas de 

café; serviços de fornecimento de refeições (banquetes); cantinas de sirva-se a si próprio; 

infantários de dia; hotéis para animais; aluguer de salas de reuniões; aluguer de cadeiras, 

mesas, roupa de mesa, louça; aluguer de equipamento para hotéis, residências de marca, 

apartamentos com serviço de limpeza e pensões; fornecimento de instalações de parques 

de campismo e aluguer de caravanas móveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079608

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : Caesars World, Inc.

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; administração de empresas e gestão de empresas na área da hotelaria, de re-

cintos e de eventos desportivos e de entretenimento, de restaurantes e de casinos; serviços 

de consultoria na área de hotelaria, da restauração, de recintos e de eventos desportivos e 

de entretenimento, e de casinos; assistência em gestão comercial; consultoria de gestão de 

negócios de hotéis; consultoria de gestão de negócios de recintos e de eventos desportivos e 

de entretenimento; consultoria de gestão de negócios de restaurantes; consultoria de gestão 

de negócios de instalações de entretenimento; administração de programas de incentivos 

que permitam aos participantes obter descontos e prémios complementares em artigos e 

serviços através da inscrição como sócio; organização de programas de incentivo de sócio 

para fins comerciais ou publicitários; apresentação comercial de artigos e serviços aos mé-

dia, com fins de venda a retalho; assistência na gestão industrial ou comercial; administra-

ção comercial para o licenciamento de bens e serviços para terceiros; promoção de vendas 

para terceiros; serviços de consultoria de recursos humanos; serviços de relocalização para 

empresas; compilação de informação numa base de dados informática; processamento 

(administrativo) de ordens de compras; serviços de contabilidade; aluguer de máquinas de 
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vendas; serviços de lojas de venda a retalho e de centro comercial relacionados com saúde, 

produtos de beleza e de termas, artigos de toilette, cosméticos, chaves e seus acessórios, pu-

blicidade e painéis publicitários, artigos ópticos, artigos de jogo e de divertimento, equipa-

mentos domésticos eléctricos e electrónicos, ornamentos, artigos de lembranças e prendas, 

joalharia, relógios de parede e de mesa, relógios de pulso, artigos de papelaria, publica-

ções, artigos de arte e de fotografia, artigos em cabedal, sacos, malas de viagem, artigos de 

viagem, artigos de decoração de interiores e acessórios para o lar, mobiliário, embalagens 

e utensílios domésticos, roupa de casa, artigos têxteis, retrosaria, vestuário, calçado, chape-

laria, jogos, artigos desportivos, equipamentos e acessórios de golfe, géneros alimentícios, 

bebidas, embalagens para géneros alimentícios e bebidas, produtos de tabaco; operação e 

administração de centros comerciais e de pontos de venda.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079609

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : Caesars World, Inc.

 地址 Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel, motel e estância turística (resort); pensões; casas de hóspedes; lares para 

turistas; residências de marca; apartamento com serviço de limpeza; serviços de acampa-

mento de férias (alojamentos); lares para idosos; serviços de reservas para alojamento em 

hotéis, motéis e estâncias turísticas (resort); serviços de reservas de alojamento temporário; 

serviços de reservas para pensões; serviços de reservas para casas de hóspedes; serviços de 

reservas para lares para turistas; serviços de reservas para residências de marca; serviços 

de reservas para apartamento com serviço de limpeza; aluguer de alojamento temporário; 

agência de alojamento temporário; serviços de clubes sociais (fornecimento de alojamento, 

comidas e bebidas); fornecimento de instalações e amenidades para reuniões, conferências, 

seminários e banquetes; fornecimento de instalações e amenidades para exposições; servi-

ços de restaurante; salas para aperitivos (bares); serviços de bar; salas de jantar temporá-

rias; serviço de restaurante serve a si próprio; cafés; restaurantes de comida rápida; lojas de 

café; serviços de fornecimento de refeições (banquetes); cantinas de sirva-se a si próprio; 

infantários de dia; hotéis para animais; aluguer de salas de reuniões; aluguer de cadeiras, 

mesas, roupa de mesa, louça; aluguer de equipamento para hotéis, residências de marca, 

apartamentos com serviço de limpeza e pensões; fornecimento de instalações de parques 

de campismo e aluguer de caravanas móveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079610

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113. Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níques para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079611

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113. Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níques para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079612

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113. Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níques para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079613

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113. Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níques para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079614

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113. Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níques para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079615

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ3140, MALTA

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

tal; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; sof-

tware informático; desenhos animados; aparelhos de ensino áudio visual; câmaras de vídeo; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pessoais; leitores de média portáteis; telefones portáteis; gira-discos; aparelhos para grava-

ção de sons; suportes de gravação de sons; aparelhos de reprodução de sons; aparelhos de 

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

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

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

para telemóveis, tablets; capas para computadores portáteis e netbooks, leitores de média 

portáteis, máquinas fotográficas e outros equipamentos fotográficos; jogos de computador 

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

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

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

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

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

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

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

aplicativos relacionados com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/04/11 011731783 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/079616

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ3140, MALTA

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

permeável.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/04/11 011731783 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/079617

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ3140, MALTA

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

arranjo e condução de workshops (formação); instalações para casinos (jogo) (provisão); 
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informações educacionais; exame educacional; publicações assistidas por computador 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

software de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/04/11 011731783 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/079618

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/08

[730] 申請人 Requerente : 四方有限公司

   Si Fang Company Limited

 地址 Endereço : Sala 1606, Edf. First International C. Centre, Av. Dr. Rodrigo Rodrigues, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Purificadores de ar; ares condicionados; lâmpadas de raios ultravioletas, sem ser para fins 

médicos; sistemas de aquecimento, ventilação, e ar condicionado (HVAC) ; filtros para ar 

condicionado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079619

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : International Quality Education Limited

 地址 Endereço : Rua Fernão Mendes Pinto, N˚102, Chuen Yuet Garden, r/c, Taipa, Macau

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

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，培訓教學，教學，講課。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079624

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : Sun-Maid Growers of California

 地址 Endereço : 13525 South Bethel Avenue, Kingsburg, CA 93631 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 葡萄乾，砌碎的葡萄乾，葡萄乾醬，果泥，水果罐頭，果脯，糖衣果脯，混合果脯，由果脯為主混

合成的小吃，砌碎混拌碎肉的果脯，餡餅的水果填充物，果醬，東凍和加工過的堅果。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079625

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : Sun-Maid Growers of California

 地址 Endereço : 13525 South Bethel Avenue, Kingsburg, CA 93631 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 水果巧克力，水果糖，加水果的酸奶（甜點），糕點，食用糖果，含水果的糖果，水果製成的糖

漿，食品調味料提取物，調味醬油，穀類製品，麵包，餅乾，蛋糕，糕點，混合葡萄乾和麩皮的松

餅，混合燕麥和葡萄乾的餅乾，水果蛋糕，硬麵包圈，英式小松餅，水果派，食品用果膠，含有

葡萄乾的或其他乾果作為原料的麵包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079626

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : 宏利行有限公司

   PROFIT CONCEPT LIMITED
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 地址 Endereço : 香港上環文咸西街二十九號乾泰隆大廈地下

   G/F, Kin Tye Lund Bldg, 29 Bonham Strand W, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人參；蜂王精；枸杞；補藥；人用藥；中藥成藥；醫用營養食物；醫用營養飲料；醫用營養品；藥

茶；蟲草；花旗參；野山石斛；鹿茸；泡參。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079627

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : 宏利行有限公司

   PROFIT CONCEPT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環文咸西街二十九號乾泰隆大廈地下

   G/F, Kin Tye Lund Bldg, 29 Bonham Strand W, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 火腿；食用燕窩；食用魚膠；魚製食品；海參（非活）；魚翅；魚肚；乾貝；冬菇；乾食用菌；花

膠；元貝；遼參（非活）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079628

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : 宏利行有限公司

   PROFIT CONCEPT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環文咸西街二十九號乾泰隆大廈地下

   G/F, Kin Tye Lund Bldg, 29 Bonham Strand W, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 可可；咖啡；茶；糖；蜂蜜；天然或人造冰；調味品；穀類製品；蠔油；醬油；冰糖燕窩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079629

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09
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[730] 申請人 Requerente : 宏利行有限公司

   PROFIT CONCEPT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環文咸西街二十九號乾泰隆大廈地下

   G/F, Kin Tye Lund Bldg, 29 Bonham Strand W, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人參；蜂王精；枸杞；補藥；人用藥；中藥成藥；醫用營養食物；醫用營養飲料；醫用營養品；藥

茶；蟲草；花旗參；野山石斛；鹿茸；泡參。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079630

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : 宏利行有限公司

   PROFIT CONCEPT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環文咸西街二十九號乾泰隆大廈地下

   G/F, Kin Tye Lund Bldg, 29 Bonham Strand W, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 火腿；食用燕窩；食用魚膠；魚製食品；海參（非活）；魚翅；魚肚；乾貝；冬菇；乾食用菌；花

膠；元貝；遼參（非活）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079631

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : 宏利行有限公司

   PROFIT CONCEPT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環文咸西街二十九號乾泰隆大廈地下

   G/F, Kin Tye Lund Bldg, 29 Bonham Strand W, Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 可可；咖啡；茶；糖；蜂蜜；天然或人造冰；調味品；穀類製品；蠔油；醬油；冰糖燕窩。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079632

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : Bayer Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/25 302747647 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079633

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos, cigarros, cigar-

rilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, 

tabaco de mascar, rapé (tabaco), «kretek», «snus», sucedâneos do tabaco (não para uso 

medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros 

para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079634

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos, cigarros, cigar-

rilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, 

tabaco de mascar, rapé (tabaco), «kretek», «snus», sucedâneos do tabaco (não para uso 

medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros 

para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079635

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos, cigarros, cigar-

rilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, 

tabaco de mascar, rapé (tabaco), «kretek», «snus», sucedâneos do tabaco (não para uso 

medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros 

para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079636

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos, cigarros, cigar-

rilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, 

tabaco de mascar, rapé (tabaco), «kretek», «snus», sucedâneos do tabaco (não para uso 

medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros 

para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079638

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : 高嶺置業發展股份有限公司

   Cotai Magnific View - Desenvolvimento e Fomento Predial, S.A., em inglês Cotai Magnific 

View - Property Development Company Limited

 地址 Endereço : 澳門葡京路2至4號葡京大酒店舊翼9樓

   Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079639

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : 高嶺置業發展股份有限公司

   Cotai Magnific View - Desenvolvimento e Fomento Predial, S.A., em inglês Cotai Magnific 

View - Property Development Company Limited

 地址 Endereço : 澳門葡京路2至4號葡京大酒店舊翼9樓

   Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079640

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : 高嶺置業發展股份有限公司

   Cotai Magnific View - Desenvolvimento e Fomento Predial, S.A., em inglês Cotai Magnific 

View - Property Development Company Limited

 地址 Endereço : 澳門葡京路2至4號葡京大酒店舊翼9樓

   Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científico 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.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079641

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : 高嶺置業發展股份有限公司

   Cotai Magnific View - Desenvolvimento e Fomento Predial, S.A., em inglês Cotai Magnific 

View - Property Development Company Limited

 地址 Endereço : 澳門葡京路2至4號葡京大酒店舊翼9樓

   Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079642

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : 高嶺置業發展股份有限公司

   Cotai Magnific View - Desenvolvimento e Fomento Predial, S.A., em inglês Cotai Magnific 

View - Property Development Company Limited

 地址 Endereço : 澳門葡京路2至4號葡京大酒店舊翼9樓

   Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079643

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : 高嶺置業發展股份有限公司

   Cotai Magnific View - Desenvolvimento e Fomento Predial, S.A., em inglês Cotai Magnific 

View - Property Development Company Limited

 地址 Endereço : 澳門葡京路2至4號葡京大酒店舊翼9樓

   Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079644

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09
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[730] 申請人 Requerente : 高嶺置業發展股份有限公司

   Cotai Magnific View - Desenvolvimento e Fomento Predial, S.A., em inglês Cotai Magnific 

View - Property Development Company Limited

 地址 Endereço : 澳門葡京路2至4號葡京大酒店舊翼9樓

   Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científico 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.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079645

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/09

[730] 申請人 Requerente : 高嶺置業發展股份有限公司

   Cotai Magnific View - Desenvolvimento e Fomento Predial, S.A., em inglês Cotai Magnific 

View - Property Development Company Limited

 地址 Endereço : 澳門葡京路2至4號葡京大酒店舊翼9樓

   Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079651

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos, cigarros, cigar-

rilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, 

tabaco de mascar, rapé (tabaco), «kretek», «snus», sucedâneos do tabaco (não para uso 

medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros 

para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul e prateado.
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[210] 編號 N.º : N/079652

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : MONTRES TUDOR SA

 地址 Endereço : Rue François-Dussaud 3, Geneva, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia, instrumentos de relojoaria, nomeadamente relógios, relógios de pulso, 

peças de relógios de parede e mesa e relógios e acessórios para relógios de parede e mesa e 

relógios não incluídos noutras classes, relógios de parede e mesa e outros instrumentos cro-

nométricos, cronómetros, cronógrafos (relógios), aparelhos para cronómetros desportivos, 

aparelhos e instrumentos para medição e indicação do tempo não incluídos noutras clas-

ses; mostradores (relógios de parede e mesa e relojoaria), estojos para relógios de parede e 

mesa, ponteiros de relógios (relógios de parede e mesa e relojoaria), estojos para relógios, 

estojos para relógios (para oferta) e caixas para artigos de joalharia (para oferta).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079653

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : ONEBIZ - FRANCHISING E SERVIÇOS, LDA

 地址 Endereço : Praceta D. Nuno Álvares Pereira, nº. 20 - DB 4450-218 Matosinhos Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Contabilidade; organização e administração de empresas; administração comercial; asses-

soria em gestão de negócios; consultoria profissional em negócios; avaliações de negócios; 

promoção de venda (para terceiros); publicidade; pesquisa de marketing; pesquisa em 

negócios; informações de negócios; consultoria em gestão e organização de negócios; orga-

nização de exposições para fins comerciais ou publicitários; organização de feiras para fins 

comerciais ou publicitários; serviços de gestão comercial no âmbito do franchising.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores rosa «pantone 232 C», amarelo «pantone 123 C», verde «pantone 376 C», roxo 

«pantone 265 C», azul «pantone 301 C», azul «pantone 2985 C» e cinzento «pantone 424 

C» , tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/079654

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : ONEBIZ - FRANCHISING E SERVIÇOS, LDA

 地址 Endereço : Praceta D. Nuno Àlvares Pereira, nº. 20 - DB 4450-218 Matosinhos Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; academias (educação); informação sobre educação; creches (educação); infan-

tário (educação); jardins Infantis (educação); organização de competições (educação e 

divertimento); orientação profissional (consultoria em educação ou formação); formação; 

actividades culturais e desportivas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores cinzento «pantone 447 C», cor-de-rosa «pantone 1935 C» e verde «pantone 375 C», 

tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/079655

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/10

[730] 申請人 Requerente : ACOUNTIA, LDA

 地址 Endereço : Praceta D. Nuno Àlvares Pereira, nº. 20, 3º - DB 4450-218 Matosinhos Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Contabilidade; organização e administração de empresas; administração comercial; asses-

soria em gestão de negócios; consultoria profissional em negócios; avaliações de negócios; 

promoção de venda (para terceiros); publicidade; pesquisa de marketing; pesquisa em 

negócios; informações de negócios; consultoria em gestão e organização de negócios; orga-

nização de exposições para fins comerciais ou publicitários; organização de feiras para fins 

comerciais ou publicitários; serviços de gestão comercial no âmbito do franchising.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores dourado «pantone 457C» e preto «pantone preto C»,  tal como representadas na 

figura.

[210] 編號 N.º : N/079656

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : GOLDEN GOOSE LIMITED

 地址 Endereço : Unit D, 2nd Floor, Luk Hop Industrial Building, 8 Luk Hop Street, San Po Kong, 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 produtos feitos nestes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; chicotes, arreios e selaria.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079657

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : GOLDEN GOOSE LIMITED

 地址 Endereço : Unit D, 2nd Floor, Luk Hop Industrial Building, 8 Luk Hop Street, San Po Kong, 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.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079658

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : GOLDEN GOOSE LIMITED

 地址 Endereço : Unit D, 2nd Floor, Luk Hop Industrial Building, 8 Luk Hop Street, San Po Kong, 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 vendas a retalho de vestuário, calçado, chapelaria, perfumaria e cosméticos, 

artigos em tecido, artigos feitos de couro ou imitação de couro, sacos, óculos e óculos de 

sol, cristais, artigos de joalharia, relógios, relojoaria e instrumentos cronométricos, artigos 

em prata, cerâmica, vidro, domésticos, livros, revistas, materiais impressos, canetas e arti-

gos de papelaria, jogos e coisas de brincar, mobílias, utensílios eléctricos ou electrónicos; 

publicidade; promoção de vendas para terceiros; gestão de empresas; administração de em-

presas; serviços de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079659

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : GOLDEN GOOSE LIMITED

 地址 Endereço : Unit D, 2nd Floor, Luk Hop Industrial Building, 8 Luk Hop Street, San Po Kong, 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 : 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 malas de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; chicotes, arreios e selaria.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e cinzento.

[210] 編號 N.º : N/079660

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : GOLDEN GOOSE LIMITED

 地址 Endereço : Unit D, 2nd Floor, Luk Hop Industrial Building, 8 Luk Hop Street, San Po Kong, 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.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e cinzento.

[210] 編號 N.º : N/079661

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : GOLDEN GOOSE LIMITED

 地址 Endereço : Unit D, 2nd Floor, Luk Hop Industrial Building, 8 Luk Hop Street, San Po Kong, 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 vendas a retalho de vestuário, calçado, chapelaria, perfumaria e cosméticos, 

artigos em tecido, artigos feitos de couro ou imitação de couro, sacos, óculos e óculos de 

sol, cristais, artigos de joalharia, relógios, relojoaria e instrumentos cronométricos, artigos 

em prata, cerâmica, vidro, domésticos, livros, revistas, materiais impressos, canetas e arti-

gos de papelaria, jogos e coisas de brincar, mobílias, utensílios eléctricos ou electrónicos; 

publicidade; promoção de vendas para terceiros; gestão de empresas; administração de em-

presas; serviços de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e cinzento.
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[210] 編號 N.º : N/079662

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens, e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

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

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

compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; televisões; televiso-

res; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); software de computa-

dor; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento por 

satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, à na-

vegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre destinos, 

transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas per-

sonalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e infor-

mações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armazenar 

e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular, e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores/descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 
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distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-

relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; para-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/04/23 062483 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/079663

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : FENG, YI JENNY

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路555 號置地廣場1207室 

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/079664

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 潘慶峰 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區布瀾路4-2號沙灣左庭右院（北區）1號樓一單元15A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；甜食（糖果）；糖；餅乾；糕點；餡餅（點心）；人食用的去殼穀物；穀類製品；方便麵；醋；醬

油；調味品；食鹽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079665

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; serviços de comunicações e telecomunicações; comunicações por com-

putador, intercomunicação de computadores; serviços de telex, de telegramas e telefónicos; 

serviços de fax, de recolha de mensagens e de transmissão; transmissão de dados e de in-

formações por meios electrónicos, por computadores, cabos, rádios, telescritores, telétipos,  

correio electrónico, fax, televisão, microondas, raios de laser, satélites de comunicações ou 

meios de comunicação electrónica; fornecimento de telecomunicações sem fios através de 

redes de comunicação electrónicas; transmissão electrónica de dados e documentos através 

da Internet ou outras de redes de comunicação electrónica; serviços de correio electróni-

co; entrega de mensagens através de transmissões electrónicas; transmissão de mensagens 

digitais sem fios, serviços de rádio-mensagens (paging), e serviços de correio electrónico, 

incluindo serviços que permitam a um utilizador enviar e/ou receber mensagens através 

de uma rede de dados sem fios; aluguer de aparelhos de comunicação e caixas de correio 

electrónico; serviços electrónicos de notícias; fornecimento de boletins informativos elec-

trónicos para a transmissão de mensagens entre utilizadores; serviços de telecomunicações; 

fornecimento de serviços de acesso de telecomunicações a sítios na rede; fornecimento de 

serviços de acesso a telecomunicações e endereços a base de dados e directórios através 

da Internet e outras redes de comunicação electrónica; fornecimento de acesso a bases de 

dados procuradas online de texto, dados, imagens, áudio, vídeo, e conteúdo multimédia; 
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fornecimento de acesso de  telecomunicações a redes electrónicas de comunicação a fim de 

identificar, localizar, agrupar, distribuir e gerir dados e endereços a outros servidores, pro-

cessadores de computadores e usuários de computadores; fornecimento de acesso a sítios 

de redes sociais; serviços de comunicação, nomeadamente combinação de usuários para 

a transferência de música e gravações de vídeo e áudio através de redes de comunicações;  

fornecimento de acesso de telecomunicações a redes de comunicações electrónicas, para 

a transmissão ou recepção de áudio, vídeo ou conteúdo multimédia; transmissão de áudio 

digital, vídeo e conteúdo multimédia através de telecomunicações; transmissão electrónica 

de ficheiros áudio e de vídeo através do computador e outras redes electrónicas de comuni-

cação; áudio-difusão; difusão de vídeo; difusão ou transmissão de programas de rádio e te-

levisão; difusão ou transmissão de conteúdos de vídeo através de uma rede global de redes 

de computador; fluxo de conteúdos de vídeo através de uma rede global de computadores;  

fluxo de conteúdos áudio através de uma rede global de computadores; serviços de difusão 

web; serviços de informação, aconselhamento e consultoria relacionados com todos os su-

pramencionados.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/04/16 46740 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/079666

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e entretenimento; distribuição de programas de áudio, programas de 

vídeo, filmes e programas de televisão; serviços de educação, ensino e formação à base de 

computador; fornecimento on-line de jogos de computador; serviços de publicação electró-

nica; fornecimento de áudio, vídeo e conteúdos multimédia pré-gravados através de redes 

informáticas com e sem fios; fornecimento de áudio, vídeo e conteúdos multimédia pré-gra-

vados de acordo com as preferências dos consumidores através da internet e outras redes 

electrónicas de comunicação; serviços de entretenimento e educacionais, nomeadamente 

fornecimento de um sítio na rede e base de dados relacionados com publicações electróni-

cas ligadas a entretenimento e educação, conteúdo áudio, conteúdo vídeo, software infor-

mático, jogos de computador, e outros conteúdos multimédia; fornecimento de informação 

educacional e informações sobre entretenimento; organização e condução de espectáculos 

ao vivo, eventos desportivos, e eventos culturais; organização e condução de exposições 

educacionais e de entretenimento, amostras, exibições, workshops, aulas, seminários, for-

mação, e conferências; serviço de reservas de bilhetes para entretenimento; eventos des-

portivos e culturais; fornecimento de informações, aconselhamento, notícias, revisões e 

comentários relacionados com entretenimento, eventos culturais e desportivos; serviços de 

informações, aconselhamento e consultadoria relacionado com todos os supramenciona-

dos.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/04/16 46740 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/079667

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : SEGA SAMMY CREATION INC.

 地址 Endereço : Sunshine 60, 3-1-1, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-6039, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos de casino; máquinas de diversão, automáticas e accionadas com moe-

das; «slot machines» [sem moedas e sem fichas]; aparelhos de entretenimento para uso em 

salões de jogos; jogos do tipo de salões de jogos electrónicos [accionados por moedas ou 

fichas]; máquinas de jogos; máquinas de jogos de «pinball» verticais japonesas; máquinas 

portáteis de jogos electrónicos; brinquedos; bonecas; mah-jong; artigos de ginástica e de 

desporto; aparelhos de bilhar, tacos de bilhar, giz para tacos de bilhar, bolas de bilhar, 

marcadores de bilhar, mesas de bilhar; jogos de dados, copos para dados, jogos de xadrez, 

jogos de damas, aparelhos de prestidigitação, brinquedos para animais domésticos, cera 

para esquis, equipamento de pesca, bóias para pesca, redes para a recolha do peixe, linhas 

de pesca, canas de pesca, anzóis, molinetes para a pesca, engodos; aparelhos electrónicos 

para o fornecimento de bolas para máquinas de «pinball»; «slot machines» para salões de 

«pachinko».

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079668

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (dba Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-Cho 3-Chome, Chuo-Ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos de locomoção por terra, ar ou água; motores e mecanismos para veí-

culos terrestres; uniões e correias de transmissão para veículos terrestres; planadores; bas-

culadores de descarga para virar vagões de mercadorias; carrinhos de empurrar para ex-

ploração mineira; reboques para carrinhos de empurrar para exploração mineira; motores 

de tração; teleféricos para manuseamento de carga ou mercadorias; motores principais não 

eléctricos para veículos terrestres (não incluindo as suas peças); elementos de máquinas 

para veículos terrestres; pára-quedas; alarmes anti-roubo para veículos; cadeiras de rodas; 

motores de corrente alterna ou motores de corrente contínua para veículos terrestres (não 
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incluindo as suas peças); embarcações; embarcações privadas; pequenas embarcações pri-

vadas; navios; barcos; veículos para uso aquático; aeronaves; veículos ferroviários; automó-

veis; veículos todo-o-terreno; veículos utilitários; veículos pesados; veículos tipo «buggie» 

para diversos fins; camiões; empilhadores; carros utilitários leves de tracção às quatro ro-

das; veículos motorizados de duas rodas, bicicletas e suas peças e acessórios; motocicletas; 

scooters [veículos]; ciclomotores; veículos de duas rodas; guiadores para veículos de duas 

rodas; almofadas para guiadores para veículos de duas rodas; garfos dianteiros para veícu-

los de duas rodas; jantes para veículos de duas rodas; cubos de rodas para veículos de duas 

rodas; raios para veículos de duas rodas; pneus para veículos de duas rodas; quadros para 

veículos de duas rodas; selins para veículos de duas rodas; suportes para veículos de duas 

rodas; correntes de transmissão para veículos de duas rodas; correias de transmissão para 

veículos de duas rodas; carenagens para veículos de duas rodas; guarda-lamas para veículos 

de duas rodas; coberturas laterais para veículos de duas rodas; coberturas traseiras para 

veículos de duas rodas; pedais para veículos de duas rodas; pastilhas de travões para veí-

culos de duas rodas; porta-bagagens para veículos de duas rodas; buzinas para veículos de 

duas rodas; amortecedores de direcção para veículos de duas rodas; motores para veículos 

terrestres; riquexós; trenós [veículos]; carrinhos de mão; carrinhos; carruagens puxadas por 

cavalos; reboques de bicicletas; remendos de borracha adesivos para reparação de pneus ou 

câmaras-de-ar; carrinhos de bebé.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079669

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 御朝國際餐飲有限公司

   EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE LIMITED em Português, 

COMPANHIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMI-

TADA

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路405號成和閣十三樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之金色、紅色、黑色及灰色。 

[210] 編號 N.º : N/079670

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 御朝國際餐飲有限公司
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   EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE LIMITED em Português, 

COMPANHIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMI-

TADA

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路405號成和閣十三樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務，臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之金色、紅色、黑色及灰色。 

[210] 編號 N.º : N/079671

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 御朝國際餐飲有限公司

    EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE LIMITED em Português, 

COMPANHIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMI-

TADA

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路405號成和閣十三樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之金色。 

[210] 編號 N.º : N/079672

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 御朝國際餐飲有限公司

    EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE LIMITED em Português, 

COMPANHIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMI-

TADA

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路405號成和閣十三樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

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

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之金色。 

[210] 編號 N.º : N/079673

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 御朝國際餐飲有限公司

    EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE LIMITED em Português, 

COMPANHIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMI-

TADA

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路405號成和閣十三樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之金色及紅色。 

[210] 編號 N.º : N/079674

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 御朝國際餐飲有限公司

    EMPIRE INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE LIMITED em Português, 

COMPANHIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS IMPÉRIO INTERNACIONAL, LIMI-

TADA

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路405號成和閣十三樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務，臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之金色及紅色。 
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[210] 編號 N.º : N/079675

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Velas e mechas para a iluminação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079676

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e instrumentos manuais (accionados manualmente); cutelaria; armas brancas; 

lâminas; facas; estojos de manicura (não-elétricos); instrumentos de manicura; polidores 

de unhas para manicura; limas para unhas; ferros de engomar, ferros de engomar a vapor; 

estojos de manicura (eléctricos); pinças para ondular; ferros e alisadores para os cabelos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079677

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

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

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

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

a transmissão, a reprodução de som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos 

acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de registo digital; mecanismos para 

aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para 

processamento de dados, computadores; software informático; extintores; aparelhos de 

rádio; fitas métricas, níveis de bolha; aparelhos de rádio com despertadores incorporados; 

óculos de sol; adaptadores de fichas eléctricas; adaptadores; estojos para computadores 

portáteis; estojos para telemóveis; óculos de sol; estojos para óculos de sol.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079678

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué não compreen-

didos noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; 

relógios despertadores eléctricos; relógios de mesa ou de parede; relógios; botões de punho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079679

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de im-

pressão; artigos para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos (matérias co-

lantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de 

escrever e artigos de escritório (com excepção de móveis); material de instrução ou de ensi-

no (com excepção de aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras 

classes); caracteres de impressão; clichés; livros; artigos de papelaria; conjuntos de stencil; 

rótulos para plantas; álbuns fotográficos; cartões para presentes; individuais de mesa (não 

em matérias têxteis); bases para copos e garrafas (não em matérias têxteis); forros para 

baldes, forros perfumados para baldes; jornais; revistas; formas em papel e em cartão para 

irem ao forno; capas para passaportes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079680

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

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

de animais, peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; 

chicotes e selaria; sacos; mochilas com duas alças; estojos para computadores portáteis; 

pastas  para documentos; malas de viagem, artigos de bagagem; correias para bagagem, eti-

quetas para bagagem; sacos para produtos de toilette, sacos para cosméticos; carteiras de 

bolso; porta-moedas; cordões em couro.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079681

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Mobiliário, espelhos, molduras; produtos (não compreendidos noutras classes) em madeira, 

cortiça, junco, cana, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, es-

puma do mar e sucedâneos de todas estas matérias, ou em matérias plásticas, ornamentos 

feitos das matérias atrás referidas; cabides para vestuário; prateleiras, prateleiras de casa 

de banho; porta-livros; casas para aves; caixas para aves; armários para chaves; colchões; 

travesseiros; almofadas; armários de cozinha; blocos de talhante; almofadas; pufes e almo-

fadas de viagem; ganchos para toalhas e varões para toalhas não-metálicos; marcadores de 

plantas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079682

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico e na cozinha; pentes e esponjas; escovas (com 

excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; palha-de-

-aço; vidro em bruto ou semiacabado (com excepção do vidro de construção); vidraria, por-

celana e faiança não incluídas noutras classes; máquinas de café (não-eléctricas); espreme-

dores não-eléctricos; espremedores de citrinos (não-eléctricos); fervedores não-eléctricos 

de leite para obter espuma; moinhos para pimenta e sal (accionados manualmente); caixas 

para pão; tábuas para cortar; formas para bolos, formas para biscoitos; recipientes para 

guardar alimentos e bebidas, frascos de boca larga para armazenagem; tábuas de engomar, 

redes transparentes para engomar; molas para a roupa; saboneteiras, distribuidores de sa-

bonete, piaçabas, distribuidores de rolos de papel higiénico; cestos para a roupa; caixotes; 

recipientes com isolamento térmico (de uso doméstico) para alimentos e bebidas, canecas 

com isolamento térmico; vasos para plantas, tabuleiros de sementes; recipientes para a ali-

mentação de aves; marcadores de plantas; porta-utensílios, suportes para copos sem pé; ta-

buleiros para cutelaria (talheres); faiança, serviços (baixela); copos para bebidas; difusores 

para ambientadores; difusores de incenso; lanternas, vasos, ornamentos e ornamentos de 

jardim em vidro, porcelana fina, porcelana, faiança, terracota; castiçais; trens de cozinha; 

pratos de ir ao forno; esponjas de toilette; esponjas para a pele; borlas para o corpo; borlas 

para pó-de-arroz; escovas para unhas; pentes; pincéis para maquilhagem; escovas para ves-
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tuário; escovas de dentes; escovas de dentes eléctricas; recipientes para escovas de dentes, 

suportes para escovas dos dentes, estojos para escovas dos dentes; caixas e tabuleiros de ir 

ao forno em alumínio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079683

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes; coberturas de cama e de mesa; 

cortinas de duche; protectores de colchão; roupa de cama; edredões; toalhas; individuais 

de mesa (não em papel nem em cartão); bases para copos e garrafas (não em papel nem em 

cartão); produtos têxteis para uso doméstico; cortinas; flanelas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079684

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; deco-

rações para árvores de Natal; brinquedos; cartas de jogar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079685

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos noutras classes; animais 

vivos; frutos e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; leguminosas frescas; 

ramos de flores; ervas aromáticas e legumes plantados; plantas; alimentos para animais, 

malte; flores secas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079686

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos e de 

sumos de frutos; xaropes e outras preparações para bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079687

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas); vinhos; vinhos espumantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079688

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de alimentos e bebidas; alojamento temporário; serviços de bar, de restau-

rante e de café, serviços de creche.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079689

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom
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 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, produtos 

de toilette; preparações para o cuidado da pele; produtos para os cuidados do cabelo e para 

pentear o cabelo; dentífricos; «pot pourri»; substâncias para remover o verniz das unhas; 

graxa para sapatos; produtos para protecção solar; produtos auto-bronzeadores; produtos 

de toilette (estojos de frascos para viagens).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079690

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Velas e mechas para a iluminação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079691

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e instrumentos manuais (accionados manualmente); cutelaria; armas brancas; 

lâminas; facas; estojos de manicura (não-eléctricos); instrumentos de manicura; polidores 

de unhas para manicura; limas para unhas; ferros de engomar, ferros de engomar a vapor; 

estojos de manicura (eléctricos); pinças para ondular; ferros e alisadores para os cabelos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079692

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11
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[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

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

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

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

a transmissão, a reprodução de som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos 

acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de registo digital; mecanismos para 

aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para 

processamento de dados, computadores; software informático; extintores; aparelhos de 

rádio; fitas métricas, níveis de bolha; aparelhos de rádio com despertadores incorporados; 

óculos de sol; adaptadores de fichas eléctricas; adaptadores; estojos para computadores 

portáteis; estojos para telemóveis; óculos de sol; estojos para óculos de sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079693

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué não compreen-

didos noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; 

relógios despertadores eléctricos; relógios de mesa ou de parede; relógios; botões de punho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079694

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de im-

pressão; artigos para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos (matérias co-

lantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de 
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escrever e artigos de escritório (com excepção de móveis); material de instrução ou de ensi-

no (com excepção de aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras 

classes); caracteres de impressão; clichés; livros; artigos de papelaria; conjuntos de stencil; 

rótulos para plantas; álbuns fotográficos; cartões para presentes; individuais de mesa (não 

em matérias têxteis); bases para copos e garrafas (não em matérias têxteis); forros para 

baldes, forros perfumados para baldes; jornais; revistas; formas em papel e em cartão para 

irem ao forno; capas para passaportes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079695

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

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

de animais, peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; 

chicotes e selaria; sacos; mochilas com duas alças; estojos para computadores portáteis; 

pastas  para documentos; malas de viagem, artigos de bagagem; correias para bagagem, eti-

quetas para bagagem; sacos para produtos de toilette, sacos para cosméticos; carteiras de 

bolso; porta-moedas; cordões em couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079696

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Mobiliário, espelhos, molduras; produtos (não compreendidos noutras classes) em madeira, 

cortiça, junco, cana, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, es-

puma do mar e sucedâneos de todas estas matérias, ou em matérias plásticas, ornamentos 

feitos das matérias atrás referidas; cabides para vestuário; prateleiras, prateleiras de casa 

de banho; porta-livros; casas para aves; caixas para aves; armários para chaves; colchões; 

travesseiros; almofadas; armários de cozinha; blocos de talhante; almofadas; pufes e almo-

fadas de viagem; ganchos para toalhas e varões para toalhas não-metálicos; marcadores de 

plantas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079697

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico e na cozinha; pentes e esponjas; escovas (com 

excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; palha-de-

-aço; vidro em bruto ou semiacabado (com excepção do vidro de construção); vidraria, por-

celana e faiança não incluídas noutras classes; máquinas de café (não-eléctricas); espreme-

dores não-eléctricos; espremedores de citrinos (não-eléctricos); fervedores não-eléctricos 

de leite para obter espuma; moinhos para pimenta e sal (accionados manualmente); caixas 

para pão; tábuas para cortar; formas para bolos, formas para biscoitos; recipientes para 

guardar alimentos e bebidas, frascos de boca larga para armazenagem; tábuas de engomar, 

redes transparentes para engomar; molas para a roupa; saboneteiras, distribuidores de sa-

bonete, piaçabas, distribuidores de rolos de papel higiénico; cestos para a roupa; caixotes; 

recipientes com isolamento térmico (de uso doméstico) para alimentos e bebidas, canecas 

com isolamento térmico; vasos para plantas, tabuleiros de sementes; recipientes para a ali-

mentação de aves; marcadores de plantas; porta-utensílios, suportes para copos sem pé; ta-

buleiros para cutelaria (talheres); faiança, serviços (baixela); copos para bebidas; difusores 

para ambientadores; difusores de incenso; lanternas, vasos, ornamentos e ornamentos de 

jardim em vidro, porcelana fina, porcelana, faiança, terracota; castiçais; trens de cozinha; 

pratos de ir ao forno; esponjas de toilette; esponjas para a pele; borlas para o corpo; borlas 

para pó-de-arroz; escovas para unhas; pentes; pincéis para maquilhagem; escovas para ves-

tuário; escovas de dentes; escovas de dentes eléctricas; recipientes para escovas de dentes, 

suportes para escovas dos dentes, estojos para escovas dos dentes; caixas e tabuleiros de ir 

ao forno em alumínio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079698

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes; coberturas de cama e de mesa; 

cortinas de duche; protectores de colchão; roupa de cama; edredões; toalhas; individuais 
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de mesa (não em papel nem em cartão); bases para copos e garrafas (não em papel nem em 

cartão); produtos têxteis para uso doméstico; cortinas; flanelas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079699

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; roupa interior; lingerie; turbantes para o cabelo; luvas de 

manicura (vestuário); faixas para a cabeça; cintos; toucas de duche; luvas; alças de soutiens; 

alças reguláveis para soutiens; inserções para colocar no soutien destinadas a realçar o 

peito; coberturas de mamilos; almofadinhas de gel para soutiens; almofadinhas de silicone 

para soutiens; vestuário modelador; roupa de lazer; «hosiery»; vestuário de noite; meias de 

viagem; máscaras para os olhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079700

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; deco-

rações para árvores de Natal; brinquedos; cartas de jogar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079701

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; produtos feitos com qualquer dos produtos atrás referidos; ex-

tractos de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, secos e cozidos; produtos de 

frutos e produtos vegetais não incluídos em outras classes; geleias, doces, compotas; ovos, 

leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis, manteiga, margarina e outros suce-

dâneos da manteiga; recheios para sanduíches; conservas alimentícias; pickles [picles]; fru-

tos de casca rija, sementes e leguminosas processados e comestíveis e produtos preparados 

à base dos mesmos; aperitivos; refeições preparadas e pratos preparados não incluídos nou-

tras classes; refeições preparadas não incluídas noutras classes; sopas e produtos para fazer 

sopas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079702

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

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

feitas de cereais, pão, biscoitos, bolos, pastelaria; mel, xarope de melaço; levedura e fer-

mento em pó; sal; pimenta; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo 

para refrescar; ervas secas; sanduíches; tostas (sanduíches); sanduíches recheadas; baguetes 

recheadas; papa de aveia; bebidas compreendidas na classe 30 e preparações para as mes-

mas; massa (massas alimentícias) e produtos de massa; refeições e aperitivos preparados 

não incluídos noutras classes; refeições preparadas, não incluídas noutras classes; pudins, 

sobremesas; molhos e preparações para fazer molhos; molho para salada; papadum; pa-

paduns (pão indiano não levedado, circular, fino e estaladiço de farinha de leguminosas); 

aletrias; gressinos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079703

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos noutras classes; animais 

vivos; frutos e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; leguminosas frescas; 
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ramos de flores; ervas aromáticas e legumes plantados; plantas; alimentos para animais, 

malte; flores secas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079704

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos e de 

sumos de frutos; xaropes e outras preparações para bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079705

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas); vinhos; vinhos espumantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079706

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; serviços de consultadoria comercial; serviços de consultadoria comercial em 

matéria de processos de fabrico; serviços de consultadoria de negócios relacionada com fa-

brico ecológico; serviços de consultadoria de negócios relacionada com fabrico ético; exe-

cução de planos de incentivos de vendas e/ou promocionais; supervisão e gestão de planos 
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de incentivos de vendas e/ou promocionais; execução e supervisão de planos de cartões de 

fidelidade; a reunião, para benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, nomeada-

mente, produtos de beleza, produtos de toilette, máquinas para uso doméstico, ferramentas 

manuais, artigos de óptica, câmaras, CDs, DVDs, equipamento doméstico eléctrico e elec-

trónico, incluindo produtos de linha branca, joalharia, relógios de mesa e parede, relógios, 

artigos de papelaria, publicações, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, artigos de couro, 

artigos de bagagem, sacos, móveis, acessórios de casa de banho, recipientes e utensílios 

domésticos, utensílios e equipamento de cozinha, equipamento e utensílios de jardinagem, 

acessórios para a casa, têxteis, vestuário, calçado, chapelaria, retrosaria, brinquedos e jo-

gos, equipamento de desporto, alimentos, bebidas, vinhos, flores permitindo aos clientes 

ver e comprar facilmente esses produtos num grande armazém, loja de venda a retalho, su-

permercado, café, a partir de um catálogo por encomenda postal ou por meio de telecomu-

nicações ou a partir de um sítio web na internet; serviços de cartões e planos de fidelidade; 

serviços de encomenda de comida; serviços de encomenda de comida para empresas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079707

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros; serviços de cartões de crédito, de débito, de lançamento em conta 

corrente e de desconto; emissão e resgate de fichas e vales; emissão e resgate de fichas, va-

les e pontos de planos de fidelidade; serviços de seguros, serviços de pensões, serviços de 

investimento, serviços de crédito; serviços de câmbios; serviços de distribuição automática 

de dinheiro; serviços de informação e de assessoria relacionados com os serviços atrás refe-

ridos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079708

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de alimentos e bebidas; alojamento temporário; serviços de bar, de restau-

rante e de café, serviços de creche.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079709

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, produtos 

de toilette; preparações para o cuidado da pele; produtos para os cuidados do cabelo e para 

pentear o cabelo; dentífricos; «pot pourri»; substâncias para remover o verniz das unhas; 

graxa para sapatos; produtos para protecção solar; produtos auto-bronzeadores; produtos 

de toilette (estojos de frascos para viagens).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079710

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué não compreen-

didos noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; 

relógios despertadores eléctricos; relógios de mesa ou de parede; relógios; botões de punho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079711

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

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

de animais, peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; 
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chicotes e selaria; sacos; mochilas com duas alças; estojos para computadores portáteis; 

pastas  para documentos; malas de viagem, artigos de bagagem; correias para bagagem, eti-

quetas para bagagem; sacos para produtos de toilette, sacos para cosméticos; carteiras de 

bolso; porta-moedas; cordões em couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079712

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; roupa interior; lingerie; turbantes para o cabelo; luvas de 

manicura (vestuário); faixas para a cabeça; cintos; toucas de duche; luvas; alças de soutiens; 

alças reguláveis para soutiens; inserções para colocar no soutien destinadas a realçar o 

peito; coberturas de mamilos; almofadinhas de gel para soutiens; almofadinhas de silicone 

para soutiens; vestuário modelador; roupa de lazer; «hosiery»; vestuário de noite; meias de 

viagem; máscaras para os olhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079713

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, produtos 

de toilette; preparações para o cuidado da pele; produtos para os cuidados do cabelo e para 

pentear o cabelo; dentífricos; «pot pourri»; substâncias para remover o verniz das unhas; 

graxa para sapatos; produtos para protecção solar; produtos auto-bronzeadores; produtos 

de toilette (estojos de frascos para viagens).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079714

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc
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 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué não compreen-

didos noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; 

relógios despertadores eléctricos; relógios de mesa ou de parede; relógios; botões de punho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079715

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

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

de animais, peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; 

chicotes e selaria; sacos; mochilas com duas alças; estojos para computadores portáteis; 

pastas  para documentos; malas de viagem, artigos de bagagem; correias para bagagem, eti-

quetas para bagagem; sacos para produtos de toilette, sacos para cosméticos; carteiras de 

bolso; porta-moedas; cordões em couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079716

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; roupa interior; lingerie; turbantes para o cabelo; luvas de 

manicura (vestuário); faixas para a cabeça; cintos; toucas de duche; luvas; alças de soutiens; 

alças reguláveis para soutiens; inserções para colocar no soutien destinadas a realçar o 

peito; coberturas de mamilos; almofadinhas de gel para soutiens; almofadinhas de silicone 

para soutiens; vestuário modelador; roupa de lazer; «hosiery»; vestuário de noite; meias de 

viagem; máscaras para os olhos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079717

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, produtos 

de toilette; preparações para o cuidado da pele; produtos para os cuidados do cabelo e para 

pentear o cabelo; dentífricos; «pot pourri»; substâncias para remover o verniz das unhas; 

graxa para sapatos; produtos para protecção solar; produtos auto-bronzeadores; produtos 

de toilette (estojos de frascos para viagens).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079718

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué não compreen-

didos noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; 

relógios despertadores eléctricos; relógios de mesa ou de parede; relógios; botões de punho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079719

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

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

de animais, peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; 

chicotes e selaria; sacos; mochilas com duas alças; estojos para computadores portáteis; 

pastas  para documentos; malas de viagem, artigos de bagagem; correias para bagagem, eti-

quetas para bagagem; sacos para produtos de toilette, sacos para cosméticos; carteiras de 

bolso; porta-moedas; cordões em couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079720

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11
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[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; roupa interior; lingerie; turbantes para o cabelo; luvas de 

manicura (vestuário); faixas para a cabeça; cintos; toucas de duche; luvas; alças de soutiens; 

alças reguláveis para soutiens; inserções para colocar no soutien destinadas a realçar o 

peito; coberturas de mamilos; almofadinhas de gel para soutiens; almofadinhas de silicone 

para soutiens; vestuário modelador; roupa de lazer; «hosiery»; vestuário de noite; meias de 

viagem; máscaras para os olhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079721

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, produtos 

de toilette; preparações para o cuidado da pele; produtos para os cuidados do cabelo e para 

pentear o cabelo; dentífricos; «pot pourri»; substâncias para remover o verniz das unhas; 

graxa para sapatos; produtos para protecção solar; produtos auto-bronzeadores; produtos 

de toilette (estojos de frascos para viagens).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079722

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué não compreen-

didos noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; 

relógios despertadores eléctricos; relógios de mesa ou de parede; relógios; botões de punho.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079723

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

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

de animais, peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; 

chicotes e selaria; sacos; mochilas com duas alças; estojos para computadores portáteis; 

pastas  para documentos; malas de viagem, artigos de bagagem; correias para bagagem, eti-

quetas para bagagem; sacos para produtos de toilette, sacos para cosméticos; carteiras de 

bolso; porta-moedas; cordões em couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079724

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; roupa interior; lingerie; turbantes para o cabelo; luvas de 

manicura (vestuário); faixas para a cabeça; cintos; toucas de duche; luvas; alças de soutiens; 

alças reguláveis para soutiens; inserções para colocar no soutien destinadas a realçar o 

peito; coberturas de mamilos; almofadinhas de gel para soutiens; almofadinhas de silicone 

para soutiens; vestuário modelador; roupa de lazer; «hosiery»; vestuário de noite; meias de 

viagem; máscaras para os olhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079725

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, produtos 

de toilette; preparações para o cuidado da pele; produtos para os cuidados do cabelo e para 

pentear o cabelo; dentífricos; «pot pourri»; substâncias para remover o verniz das unhas; 

graxa para sapatos; produtos para protecção solar; produtos auto-bronzeadores; produtos 

de toilette (estojos de frascos para viagens).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079726

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué não compreen-

didos noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; 

relógios despertadores eléctricos; relógios de mesa ou de parede; relógios; botões de punho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079727

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

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

de animais, peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; 

chicotes e selaria; sacos; mochilas com duas alças; estojos para computadores portáteis; 

pastas  para documentos; malas de viagem, artigos de bagagem; correias para bagagem, eti-

quetas para bagagem; sacos para produtos de toilette, sacos para cosméticos; carteiras de 

bolso; porta-moedas; cordões em couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079728

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; roupa interior; lingerie; turbantes para o cabelo; luvas de 

manicura (vestuário); faixas para a cabeça; cintos; toucas de duche; luvas; alças de soutiens; 

alças reguláveis para soutiens; inserções para colocar no soutien destinadas a realçar o 

peito; coberturas de mamilos; almofadinhas de gel para soutiens; almofadinhas de silicone 
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para soutiens; vestuário modelador; roupa de lazer; «hosiery»; vestuário de noite; meias de 

viagem; máscaras para os olhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079729

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, produtos 

de toilette; preparações para o cuidado da pele; produtos para os cuidados do cabelo e para 

pentear o cabelo; dentífricos; «pot pourri»; substâncias para remover o verniz das unhas; 

graxa para sapatos; produtos para protecção solar; produtos auto-bronzeadores; produtos 

de toilette (estojos de frascos para viagens).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079730

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué não compreen-

didos noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; 

relógios despertadores eléctricos; relógios de mesa ou de parede; relógios; botões de punho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079731

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

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

de animais, peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; 
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chicotes e selaria; sacos; mochilas com duas alças; estojos para computadores portáteis; 

pastas  para documentos; malas de viagem, artigos de bagagem; correias para bagagem, eti-

quetas para bagagem; sacos para produtos de toilette, sacos para cosméticos; carteiras de 

bolso; porta-moedas; cordões em couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079732

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; roupa interior; lingerie; turbantes para o cabelo; luvas de 

manicura (vestuário); faixas para a cabeça; cintos; toucas de duche; luvas; alças de soutiens; 

alças reguláveis para soutiens; inserções para colocar no soutien destinadas a realçar o 

peito; coberturas de mamilos; almofadinhas de gel para soutiens; almofadinhas de silicone 

para soutiens; vestuário modelador; roupa de lazer; «hosiery»; vestuário de noite; meias de 

viagem; máscaras para os olhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079733

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

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

de animais, peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; 

chicotes e selaria; sacos; mochilas com duas alças; estojos para computadores portáteis; 

pastas  para documentos; malas de viagem, artigos de bagagem; correias para bagagem, eti-

quetas para bagagem; sacos para produtos de toilette, sacos para cosméticos; carteiras de 

bolso; porta-moedas; cordões em couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079734

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom



N.º 51 — 18-12-2013 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 20359

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; roupa interior; lingerie; turbantes para o cabelo; luvas de 

manicura (vestuário); faixas para a cabeça; cintos; toucas de duche; luvas; alças de soutiens; 

alças reguláveis para soutiens; inserções para colocar no soutien destinadas a realçar o 

peito; coberturas de mamilos; almofadinhas de gel para soutiens; almofadinhas de silicone 

para soutiens; vestuário modelador; roupa de lazer; «hosiery»; vestuário de noite; meias de 

viagem; máscaras para os olhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079735

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Serviços de alfaiate, alteração de vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079736

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Marks and Spencer plc

 地址 Endereço : Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de «design» de vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079737

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níques para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079738

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níques para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079739

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : HINOMARU JOZO CO., LTD.

 地址 Endereço : 114-2, Aza Nanoka-machi, Masuda, Masuda-machi, Yokote-shi, Akita 019-0701, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 酒精飲料（啤酒除外）。

   Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如提交圖樣所示的紅色、金色、黑色。 

[210] 編號 N.º : N/079741

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 金球珠寶金行有限公司

   KAM KAU JEWELLERY & GOLDSMITH COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍紅磡香港鐵路紅磡站H6號舖

   Shop H6, MTR Hunghom Station, Hunghom, 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 : 14

[511] 產品 Produtos : 手鍊；胸針；鏈（首飾）；人造寶石；耳環；除餐具、叉、匙、金線、仿金以外的金銀器；象牙；貴金

屬珠寶盒；珠寶首飾；黃琥珀珠寶；項鍊；裝飾用別針；飾品；帽飾品；珍珠；別針；鉑；寶石；戒

指；銀飾品；銀盤；銀線；貴金屬雕像，貴金屬塑像，不包括在其他類別的貴金屬及其合金、貴

金屬製品或鍍貴金屬製品；領帶夾；領帶別針；貴金屬藝術品；鐘錶和計時儀器，金條，鑽石。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079742

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 金球珠寶金行有限公司

   KAM KAU JEWELLERY & GOLDSMITH COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍紅磡香港鐵路紅磡站H6號舖

   Shop H6, MTR Hunghom Station, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，廣告代理；演藝人員的商業管理；拍賣；專業商業顧問；市場調查；市場研究；為廣告或

推銷提供模特服務；組織商業或廣告展覽；組織商業或廣告交易會；戶外廣告；公共關係；廣告

宣傳；廣告代理，無線電廣告，廣告材料出租；廣告空間出租；貴金屬及貴金屬製品、珠寶、寶

石、鐘錶和計時儀器、金條、筆、手鐲、胸針、鏈（首飾）、計時器、鑽石、耳環、鑰匙圈、獎牌、項

鍊、別針、領帶別針、戒指、手錶和鐘錶的批發和零售服務；替他人推銷；樣品散發；電視商業

廣告。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079743

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 金球珠寶金行有限公司

   KAM KAU JEWELLERY & GOLDSMITH COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍紅磡香港鐵路紅磡站H6號舖

   Shop H6, MTR Hunghom Station, Hunghom, 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 : 14

[511] 產品 Produtos : 手鍊；胸針；鏈（首飾）；人造寶石；耳環；除餐具、叉、匙、金線、仿金以外的金銀器；象牙；貴金

屬珠寶盒；珠寶首飾；黃琥珀珠寶；項鍊；裝飾用別針；飾品；帽飾品；珍珠；別針；鉑；寶石；戒

指；銀飾品；銀盤；銀線；貴金屬雕像，貴金屬塑像，不包括在其他類別的貴金屬及其合金、貴

金屬製品或鍍貴金屬製品；領帶夾；領帶別針；貴金屬藝術品；鐘錶和計時儀器，金條，鑽石。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079744

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 金球珠寶金行有限公司

   KAM KAU JEWELLERY & GOLDSMITH COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍紅磡香港鐵路紅磡站H6號舖

   Shop H6, MTR Hunghom Station, Hunghom, 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 : 36
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[511] 服務 Serviços : 所有有關珠寶首飾的評估、估值及擔保服務；銀行、網上銀行和金融服務；零售和商業的金融

交易服務；有關跟蹤和開支報告的信息管理系統的金融服務；投資信息；諮詢和管理服務；金

融經記服務；按揭經記服務；按揭貸款；證券的銷售和管理及抵押貸款；為他人提供信託基金

和養老金；資本、商業及物業投資代理服務；信貸服務；證券及信託基金經記及投資服務；貨幣

兌換服務；外匯交易服務；根據電腦數據庫提供網上外匯交易服務；電子匯兌確認服務；金融

貸款；金融評估、財政估算和評價；金融信息收集；提供金融擔保；保險；人壽保險；替他人買

賣外匯票據、債券和次級貸款；財務代理人服務；保管箱服務；銀行儲蓄和存款服務；商戶銀行

及發出和贖回旅行支票服務；儲蓄賬戶服務；房地產代理服務；房地產估價服務；房地產投資服

務；房地產評估及管理服務；租賃和房地產出租；房地產經記服務，房地產諮詢及顧問服務；提

供房地產相關信息。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079745

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 金球珠寶金行有限公司

   KAM KAU JEWELLERY & GOLDSMITH COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍紅磡香港鐵路紅磡站H6號舖

   Shop H6, MTR Hunghom Station, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，廣告代理；演藝人員的商業管理；拍賣；專業商業顧問；市場調查；市場研究；為廣告或

推銷提供模特服務；組織商業或廣告展覽；組織商業或廣告交易會；戶外廣告；公共關係；廣告

宣傳；廣告代理，無線電廣告，廣告材料出租；廣告空間出租；貴金屬及貴金屬製品、珠寶、寶

石、鐘錶和計時儀器、金條、筆、手鐲、胸針、鏈（首飾）、計時器、鑽石、耳環、鑰匙圈、獎牌、項

鍊、別針、領帶別針、戒指、手錶和鐘錶的批發和零售服務；替他人推銷；樣品散發；電視商業

廣告。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079746

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 金球珠寶金行有限公司

   KAM KAU JEWELLERY & GOLDSMITH COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍紅磡香港鐵路紅磡站H6號舖

   Shop H6, MTR Hunghom Station, Hunghom, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : 所有有關珠寶首飾的評估、估值及擔保服務；銀行、網上銀行和金融服務；零售和商業的金融

交易服務；有關跟蹤和開支報告的信息管理系統的金融服務；投資信息；諮詢和管理服務；金

融經記服務；按揭經記服務；按揭貸款；證券的銷售和管理及抵押貸款；為他人提供信託基金



N.º 51 — 18-12-2013 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 20363

和養老金；資本、商業及物業投資代理服務；信貸服務；證券及信託基金經記及投資服務；貨幣

兌換服務；外匯交易服務；根據電腦數據庫提供網上外匯交易服務；電子匯兌確認服務；金融

貸款；金融評估、財政估算和評價；金融信息收集；提供金融擔保；保險；人壽保險；替他人買

賣外匯票據、債券和次級貸款；財務代理人服務；保管箱服務；銀行儲蓄和存款服務；商戶銀行

及發出和贖回旅行支票服務；儲蓄賬戶服務；房地產代理服務；房地產估價服務；房地產投資服

務；房地產評估及管理服務；租賃和房地產出租；房地產經記服務，房地產諮詢及顧問服務；提

供房地產相關信息。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079747

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 東風汽車公司 

 地址 Endereço : 中國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車；汽車配件；汽車車身；陸地車輛馬達；汽車底盤。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079748

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 東風汽車公司 

 地址 Endereço : 中國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車；汽車配件；汽車車身；陸地車輛馬達；汽車底盤。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079749

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 李大衛 

 地址 Endereço : 中國上海市紫金路57弄11號 

 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，穀類製品，麵包，糕點，冰製食

品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司，調味用香料，飲用冰。  



20364 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2013 年 12 月 18 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079750

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 李大衛 

 地址 Endereço : 中國上海市紫金路57弄11號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務，臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079751

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : SANTONI SOCIETA’PER AZIONI

 地址 Endereço : Via Monte Napoleone 9, 20121 Milano (MI) 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 : Couro e imitação de couro, produtos manufaturados com este material não incluídos em 

outras classes, arcas e malas, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, mochilas, bolsas des-

portivas para todos os fins, bolsas de viagem, bolsas de tecido, sacolas desportivas, pastas, 

bolsas, carteiras, sacos, bolsas tipo «clutch», sacos feito de tecido, sacos com rodas, bolsas 

«tote»,  trelas de couro, bolsas para livros, bolsas «satchel», bolsas desportivas, sacos de 

praia, bolsas de ombro, sacos cintura, sacos cosméticos vazios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079752

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : SANTONI SOCIETA’PER AZIONI
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 地址 Endereço : Via Monte Napoleone 9, 20121 Milano (MI) Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Sapatos, botas, meias-botas, sapatos de couro, galochas, botas de água, calçado despor-

tivo, sandálias, chinelos, solas de sapato, saltos de sapato, cabedais para calçado; artigos 

de vestuário nomeadamente, suéters, casacos «cardigan», coletes, fatos, calças, camisolas, 

impermeáveis, roupa feita de couro, meias, peúgas, suspensórios para meias, suspensórios 

para peúgas, casacos vento-resistente, calças de esquiar, casacos de pele, sobretudos, saias, 

vestidos, jaquetas, camisolas interiores, camisas T-shirt, camisolas e calções desportivos, 

blusas, colarinhos para camisas, camisas, lenços foulard, roupa de praia, fatos de banho, 

biquinis, fatos de treino; vestidos de noiva; roupa interior, soutiãs, espartilhos, ceroulas, 

cuecas, vestes, camisas de dormir, roupões de dormir, pijamas, luvas, xales, cachecóis, gra-

vatas, gravatas borboleta, cintos (tecido), suspensórios, chapéus, bonés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079753

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : SANTONI SOCIETA’PER AZIONI

 地址 Endereço : Via Monte Napoleone 9, 20121 Milano (MI) Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; assistência na administração de empresas; assistência à gestão comercial ou 

industrial; gestão de negócios ou indústrias; organização de exposições de produtos para 

actividades de promoção; organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; 

administração comercial do licenciamento de produtos e serviços de terceiros; promoção 

de vendas em representação de terceiros; agregação, para benefício de terceiros, de uma 

variadade de produtos permitindo que os clientes vejam e comprem tais produtos; organi-

zação de exposições de produtos através da comunicação social com  o objectivo de os ven-

der; vendas em linha.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079754

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路澳門工業中心8樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物（中成藥，西藥）。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/079755

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路澳門工業中心8樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物（中成藥，西藥）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/079756

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路澳門工業中心8樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物（中成藥，西藥）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/079757

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路澳門工業中心8樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物（中成藥，西藥）。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/079758

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路澳門工業中心8樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物（中成藥，西藥）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/079759

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路澳門工業中心8樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物（中成藥，西藥）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/079760

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路澳門工業中心8樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，綠色，黃色，紅色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/079761

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/11

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路澳門工業中心8樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物（中成藥，西藥）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/079762

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 吳碧月 

 地址 Endereço : 中國台灣台北市士林區岩山里15鄰忠義街91巷9號 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；冷熱飲料店；冰果店；飯店；流動飲食攤；日本料理店；提供餐飲服務；賓館；旅館；提供

膳宿處；快餐館；寄宿處；備辦宴席；咖啡館；餐館；自助餐廳；汽車旅館；住所（旅館、供膳寄

宿處）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079763

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 曾憲程

   Chang Hing Cheng

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號5樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 水果肉、水果蜜餞、水果皮、以水果為主的零食小吃，魚片，魚製食品、蝦（非活），碎杏仁、堅果

仁、肉製品、醃製蔬果。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黃色、黑色、白色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/079764

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 曾憲程

   Chang Hing Cheng

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號5樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 糖果、薄荷糖、軟糖、蛋白杏仁糖、糖果錠劑、胡桃糖、甘草（糖果）、杏仁糖、花生糖、甘草莖糖

（糖果）、蜂蜜、布丁。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黃色、黑色、白色，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“調味紫菜”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/079765

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 陳沛瀅

   CHEN PEI-YING

 地址 Endereço : 中國台灣台中市西區華美街544號

   N˚544, Huamei St, West Dist., Taichung City 403, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 酒吧服務；咖啡館；自助餐廳；餐館；備辦餐飲；椅子、桌子、桌布和玻璃器皿出租；烹飪設備出

租；會議室出租；餐廳；自助餐館；快餐館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079766

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 優金投資公司

   FINE GOLD INVEST S.A.

 地址 Endereço : 盧森堡L-1140迪阿爾隆路45-47號

   45-47, Route d’Arlon, L-1140 Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 潔膚乳液，成套化妝品，減肥用化妝品，化妝品，皮膚增白霜，香精油，美容面膜，化妝用油，護

膚用化妝劑，防曬劑。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079767

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : Richemont International SA

 地址 Endereço : Route des Biches 10, Villars-sur-Glâne, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios e cronómetros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079768

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : Richemont International SA

 地址 Endereço : Route des Biches 10, Villars-sur-Glâne, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Apresentação comercial de artigos aos meios de comunicação social, para fins de vendas a 

retalho com os seguintes artigos: artigos de joalharia, obras de arte, instrumentos horológi-

cos, relógios, pedras preciosas, metais preciosos; relações públicas; serviços de publicidade 

para artigos de luxo, nomeadamente, artigos de joalharia, obras de arte, instrumentos ho-

rológicos, relógios, pedras preciosas, metais preciosos, consultoria de gestão e organização 

comercial nos sectores de artigos de luxo; consultoria comercial para aquisição e vendas de 

artigos de joalharia, pedras preciosas, obras de arte, artigos de coleccionador.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079769

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : TOMAS MAIER INTERNATIONAL BV

 地址 Endereço : Amstelplein 1, Rembrandttoren, 1096  HA Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : 蠟燭（照明用）；具香味之蠟燭。（全屬第4類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079770

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 海灣醫藥生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門海灣南街寶翠花園121號G舖 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，膏藥，藥膏，藥用貼布，醫藥製劑。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/079771

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 丁一晨 

 地址 Endereço : 中國天津市南開區紅旗南路仁愛濠景莊園天景園12號樓1門102 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；描圖紙；紙或紙板製廣告牌；繪畫便簽簿；海報；畫筆；印章（印）；文具；書籍封皮；圖畫。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079772

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 三福石材（天津）有限公司 

 地址 Endereço : 中國天津市東麗區華明街北于堡村（天通漆桶加工廠內） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 打磨；層壓；定做材料裝配（替他人）；材料處理信息；碾磨加工；研磨；焊接；藝術品裝框；雕

刻；研磨拋光。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079773

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 天津冶金集團天材科技發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國天津空港經濟區航空路60號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 鈦；未加工或半加工普通金屬；普通金屬合金；普通金屬合金絲（除保險絲外）；金屬管；金屬

絲網；彈簧（金屬製品）；金屬鉚釘；金屬繩索；金屬管道配件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079774

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 重慶土母農業發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國重慶市江津區慈雲鎮涼河村八組 

 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 : 家禽（非活的）；肉；魚（非活的）；肉罐頭；以果蔬為主的零食小吃；乾蔬菜；蛋；加工過的種

子；乾食用菌；豆腐製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079775

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 重慶市瑞旗農業開發有限公司 

 地址 Endereço : 中國重慶市綦江縣三角鎮桐埡村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 灌木；未加工木材；辣椒（植物）；活動物；活魚；活家禽；鮮水果；黃瓜；新鮮蔬菜；南瓜。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079776

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 吳嘉欣

   Ng. Ka Ian

 地址 Endereço : 澳門東方明珠區君悅灣第四座24B 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079777

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 吳嘉欣

   Ng, Ka Ian

 地址 Endereço : 澳門東方明珠區君悅灣第四座24B 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079778

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : Steven Madden, Ltd.

 地址 Endereço : 52-16 Barnett Avenue, Long Island City, NY 11104, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18
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[511] 產品 Produtos : Sacos de mão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079779

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : Steven Madden, Ltd.

 地址 Endereço : 52-16 Barnett Avenue, Long Island City, NY 11104, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Calçado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079780

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 王永堅 

 地址 Endereço : 香港紅磡崇安街17號地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 手錶。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/079781

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 王永堅 

 地址 Endereço : 香港紅磡崇安街17號地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 手錶。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/079782

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 金馬知識產權控股有限公司

   K&M Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : 英國英屬維爾京群島路鎮海濱道日內瓦廣場郵政信箱3469

   Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios; relógios de mesa e de parede; relojoaria e instrumentos cronométricos; joalharia 

nomeadamente anéis (joalharia), estojos para jóias em metais preciosos, brincos, pulseiras 

(joalharia), broches (joalharia), colares (joalharia), alfinetes de gravata, botões de punho, 

medalhas, pérolas (joalharia); argolas para chaves (bijuteria ou de fantasia); metais precio-

sos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos noutras classes; 

pedras preciosas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079783

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 金馬知識產權控股有限公司

   K&M Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : 英國英屬維爾京群島路鎮海濱道日內瓦廣場郵政信箱3469

   Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios; relógios de mesa e de parede; relojoaria e instrumentos cronométricos; joalharia 

nomeadamente anéis (joalharia), estojos para jóias em metais preciosos, brincos, pulseiras 

(joalharia), broches (joalharia), colares (joalharia), alfinetes de gravata, botões de punho, 

medalhas, pérolas (joalharia); argolas para chaves (bijuteria ou de fantasia); metais precio-

sos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos noutras classes; 

pedras preciosas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079784

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : MILUS INTERNATIONAL SA

 地址 Endereço : Reuchenettestrasse 19, 2502 Biel/Bienne, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; joalharia; botões de punho; pedras preciosas; relojoaria e instrumentos 

cronométricos; peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079785

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : MILUS INTERNATIONAL SA

 地址 Endereço : Reuchenettestrasse 19, 2502 Biel/Bienne, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; joalharia; botões de punho; pedras preciosas; relojoaria e instrumentos 

cronométricos; peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079786

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : MILUS INTERNATIONAL SA

 地址 Endereço : Reuchenettestrasse 19, 2502 Biel/Bienne, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; joalharia; botões de punho; pedras preciosas; relojoaria e instrumentos 

cronométricos; peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079787

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : HOTRON CO., LTD.

 地址 Endereço : 11-26, Hyakunincho 1- chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Dispositivos de controlo de abertura e fecho para portas automáticas; detectores; sensores 

de movimento e presença para portas automáticas, sendo os referidos detectores dos tipos 

fotoeléctrico, reflector de raios infravermelhos, ultra-sónico, electromagnético, termo-

-sensível, sensível ao toque e sensível à pressão, sob superfícies; sensores de carro dos tipos 

fotoeléctrico, reflector de raios infravermelhos, ultra-sónico, electromagnético; detectores 

de movimento; sensores para indicarem que uma pessoa está fora da cama.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e branco tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/079788

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : BULOVA CORPORATION

 地址 Endereço : One Bulova Avenue, Woodside, New York 11377-7874, E.U.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079789

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : BULOVA CORPORATION

 地址 Endereço : One Bulova Avenue, Woodside, New York 11377-7874, E.U.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079792

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15
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[730] 申請人 Requerente : JAPAN TOBACCO INC.

 地址 Endereço : 2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco; manufacturado ou não manufacturado; tabaco para fumar, tabaco para cachimbo, 

tabaco para enrolar, tabaco para mascar, tabaco «snus»; cigarros, charutos, cigarrilhas; 

substâncias para fumar vendidas em separado ou misturadas com tabaco, sem fins medi-

cinais ou curativos; rapé; artigos para fumadores incluídos na classe 34; mortalhas para 

cigarros, tubos de cigarros e fósforos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/01 55262/2013 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/079795

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 台州安特寶鞋業有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省溫嶺市澤國鎮澤楚路888號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；嬰兒褲（服裝）；嬰兒全套衣；游泳衣；游泳褲；體操服；防水服；鞋（腳上的穿着物）；足

球鞋；足球靴；靴；拖鞋；涼鞋；運動鞋；運動靴；鞋幫；鞋底；帽；襪；手套（服裝）；領帶；圍

巾；腰帶；服裝帶（衣服）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079800

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 中山市大信置業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市石岐區大信南路1號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 飯店；餐廳；茶館；咖啡館；酒吧；流動飲食供應；快餐店；住所（酒店、旅館）；供膳寄宿處；自

助餐館。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079801

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 中山市大信置業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市石岐區大信南路1號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 智能卡（集成電路卡）；已編碼磁卡；磁性身份識別卡；光學數據介質；集成電路卡；內部通訊

裝置；讀出器（數據處理設備）；掃描儀（數據處理設備）；計算機程序（可下載軟件）；電子出

版物（可下載）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079802

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 中山市大信置業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市石岐區大信南路1號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬錠；未加工或半加工的貴重金屬；貴重金屬盒；瑪瑙；寶石；裝飾品（珠寶）；珍珠（珠

寶）；玉雕；象牙（首飾）；貴重金屬藝術品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079803

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 中山市大信置業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市石岐區大信南路1號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 飯店；餐廳；茶館；咖啡館；酒吧；流動飲食供應；快餐店；住所（酒店、旅館）；供膳寄宿處；自

助餐館。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079804

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 中山市大信置業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市石岐區大信南路1號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬錠；未加工或半加工的貴重金屬；貴重金屬盒；瑪瑙；寶石；裝飾品（珠寶）；珍珠（珠

寶）；玉雕；象牙（首飾）；貴重金屬藝術品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079805

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : 中山市大信置業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市石岐區大信南路1號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告設計；廣告策劃；廣告宣傳；廣告代理；計算機網絡上的在線廣告；組織商業或廣告展覽；

廣告空間出租；特許經營的商業管理；商業組織諮詢；商業信息代理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079806

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/15

[730] 申請人 Requerente : McDonald’s International Property Company Limited

 地址 Endereço : 2711 Centreville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Estado Unidos da 

América

 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 restaurante.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079807

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/16

[730] 申請人 Requerente : 潘日德 

 地址 Endereço : 澳門氹仔哥英布街60號花城利厚大廈34D 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮水，護髮素，髮乳，焗油，去頭皮水，沐浴露，洗面奶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079808

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/16

[730] 申請人 Requerente : 小狗電器（北京）有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區北苑路169號1號樓6層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 機器、馬達和引擎調速器；釀造機器；熨衣機；清潔用吸塵裝置；中心真空吸塵裝置；發電機；

空氣冷凝器；蒸汽清潔器械；真空吸塵器；真空吸塵器袋；電動清潔機械和設備；清洗地毯的機

器和裝置（電動）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、白色及黑色，如圖所示 

[210] 編號 N.º : N/079809

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/16

[730] 申請人 Requerente : 小狗電器（北京）有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區北苑路169號1號樓6層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11
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[511] 產品 Produtos : 空氣除臭裝置；空氣淨化裝置和機器；水淨化裝置；便攜式取暖器；安全燈；空氣淨化用殺菌

燈；冷卻裝置和機器；冰箱除味器；加熱裝置；潤濕空氣裝置；空氣再熱器；空氣過濾設備。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、白色及黑色，如圖所示 

[210] 編號 N.º : N/079810

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/16

[730] 申請人 Requerente : SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED

 地址 Endereço : 1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, máquinas de jogo electrónicas, peças e acessórios para máquinas de 

jogo e conjuntos de conversão de jogos para máquinas de jogos incluídos nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079811

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/16

[730] 申請人 Requerente : SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED

 地址 Endereço : 1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, máquinas de jogo electrónicas, peças e acessórios para máquinas de 

jogo e conjuntos de conversão de jogos para máquinas de jogos incluídos nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079812

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/16

[730] 申請人 Requerente : Comlux Holdings Limited

 地址 Endereço : St. Helena&apos;s Buildings, Tumas Fenech Street, Birkirkara, BKR 2526, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Reparação e manutenção de artigos electrotécnicos, artigos de engenharia mecânica, auto-

móveis, aeronaves, aparelhos fotográficos, de projecção e cinematográficos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079813

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/16

[730] 申請人 Requerente : Comlux Holdings Limited

 地址 Endereço : St. Helena&apos;s Buildings, Tumas Fenech Street, Birkirkara, BKR 2526, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte de pessoas e artigos por automóveis, caminhos-de-ferro, navios e aeronaves, 

serviços relacionados com o armazenamento de todos os tipos de artigos, salvamento de 

pessoas (transporte), transportes com guardas de dinheiro e bens, transporte por ambu-

lâncias, organização e arranjo de todos os tipos de excursões, organização de serviços de 

tráfego, organização de excursões; acompanhamento de viajantes, aluguer de aeronaves e 

automóveis, embalagem e entrega de artigos, serviços de viagem, pacotes de viagem, in-

formação turística, serviços de aluguer de aeronaves, serviços de uma companhia aérea, 

serviços de transporte de passageiros, transporte de cargas, transporte aéreos, serviços de 

limusine, serviços de táxi, reserva de voos, organização de voos, consultoria relacionada 

com companhia aérea, serviços de agência de viagem, reserva de viagens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079814

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/16

[730] 申請人 Requerente : Comlux Holdings Limited

 地址 Endereço : St. Helena&apos;s Buildings, Tumas Fenech Street, Birkirkara, BKR 2526, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Consultoria técnica e provisão de conhecimentos, serviços de designer, serviços de um de-

signer gráfico, estilos (desenho industrial), serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e 

serviços de concepção correspondentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079815

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/16
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[730] 申請人 Requerente : Asana Assests Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente); navalhas para a barba; estojos 

para navalhas para a barba; utensílios para fins de cuidados de beleza (ferramentas); pinças, 

eléctricas e não eléctricas; ferramentas e instrumentos operados manualmente para fins de 

beleza e cosmética; utensílios manuais para tratamento cosmético da pele (ferramentas); 

ferramentas e utensílios manuais para uso pessoal; aparelhos para remover células mortas 

através de atrito para fins de cuidados de beleza; tesouras, frisadores para as pestanas; ali-

cates e pinças para cutículas; utensílios para depilação; aparelhos para remoção de cabelos 

faciais e do corpo; dispositivos eléctricos para uso pessoal em corte, remoção e aparo do 

cabelo; aparelhos não eléctricos para penteado de cabelos; aparelhos para depilação; uten-

sílios eléctricos para penteados, permanentes e cuidados do cabelo; aparelhos para cabelei-

reiros; aparelhos para tatuar; aparelhos para uso em manicure; polidores de unhas; corta-

-unhas, buffers, lima, alicates e pinças; conjuntos de manicure; aparelhos para furar as ore-

lhas; pinças para o cabelo para uso pessoal; utensílios não eléctricos para enrolar o cabelo.

[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 «utensílios eléctricos para remover maquilhagem», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/079816

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/16

[730] 申請人 Requerente : Asana Assests Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos, equipamento e instrumentos eléctricos e electrónicos para limpeza da pele 

(aparelhos médicos); aparelhos para limpeza da pele usando iões positivos e negativos (apa-

relhos para tratamentos de beleza); aparelhos para o tratamento da pele usando iões po-

sitivos e negativos; aparelhos ultra-sónicos para lavagem da face; massajador ultra-sónico 

para a face; aparelhos ultra-sónicos para tratamento de beleza; aparelhos abastecidos elec-

tricamente para tratamento da pele através de aplicação de luz de baixa frequência; apa-

relhos operados electricamente para tratamento da pele através da aplicação de vibrações 

sónicas na pele; aparelhos de estimulação eléctrica da pele para tratamento de cuidado da 

pele; aparelhos, equipamento e instrumentos médicos de emissão de radiações; aparelhos, 

equipamento e instrumentos médicos de emissão de RF (frequência de rádio); aparelhos, 

equipamento e instrumentos médicos de emissão de radiações para o tratamento da pele; 

aparelhos, equipamento e instrumentos médicos de emissão de RF (frequência de rádio) 

para o tratamento da pele; aparelhos, equipamento e instrumentos para o tratamento e 

cuidado da pele (aparelhos médicos); aparelhos, equipamento e instrumentos médicos para 

o tratamento da pele; aparelhos, equipamento e instrumentos a laser para o tratamento da 
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pele; aparelhos, equipamento e instrumentos para o cuidado da pele e fins de emagreci-

mento; aparelhos, equipamento e instrumentos eléctricos e electrónicos de estimulação do 

músculo e tonificador; aparelhos, equipamento e instrumentos terapêuticos de tonificação 

do corpo; dispositivos de massagem, nomeadamente aparelhos, equipamento e instrumen-

tos de massagem para uso pessoal; aparelhos, equipamento e instrumentos médico eléctri-

cos e electrónicos para uso pessoal; aparelhos, equipamento e instrumentos médicos para a 

remoção de cabelo e rejuvenescimento da pele; aparelhos, equipamento e instrumentos mé-

dicos de luz; dispositivos médico de produção de luz para terapia e tratamento estético da 

pele e do cabelo; aparelhos, equipamento e instrumentos para o tratamento da pele (apare-

lhos médicos); aparelhos, equipamento e instrumentos para tratamento a laser; aparelhos, 

equipamento e instrumentos para tratamento de luz para fins estéticos e médicos; apare-

lhos de enfermagem; aparelhos e instrumentos cirúrgicos; aparelhos de massagem estética; 

aparelhos de massagem; aparelhos e instrumentos médicos; utensílios electroterapêuticos; 

laser para fins médicos; aparelhos radiológicos para fins médicos; aparelhos de radiotera-

pia; aparelhos de fisioterapia; aparelhos e utensílios de massagem; aparelhos de massagem 

da pele; aparelhos de massagem estética; aparelhos de vibrações para massagem; aparelhos 

para tratamento estético e beleza; aparelhos de vibrações para massagem; aparelhos para 

tratamento estético e beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079817

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/16

[730] 申請人 Requerente : Asana Assests Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente); navalhas para a barba; estojos 

para navalhas para a barba; utensílios para fins de cuidados de beleza (ferramentas); pinças, 

eléctricas e não eléctricas; ferramentas e instrumentos operados manualmente para fins de 

beleza e cosmética; utensílios manuais para tratamento cosmético da pele (ferramentas); 

ferramentas e utensílios manuais para uso pessoal; aparelhos para remover células mortas 

através de atrito para fins de cuidados de beleza; tesouras, frisadores para as pestanas; ali-

cates e pinças para cutículas; utensílios para depilação; aparelhos para remoção de cabelos 

faciais e do corpo; dispositivos eléctricos para uso pessoal em corte, remoção e aparo do 

cabelo; aparelhos não eléctricos para penteado de cabelos; aparelhos para depilação; uten-

sílios eléctricos para penteados, permanentes e cuidados do cabelo; aparelhos para cabelei-

reiros; aparelhos para tatuar; aparelhos para uso em manicure; polidores de unhas; corta-

-unhas, buffers, lima, alicates e pinças; conjuntos de manicure; aparelhos para furar as ore-

lhas; pinças para o cabelo para uso pessoal; utensílios não eléctricos para enrolar o cabelo.

[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 «utensílios eléctricos para remover maquilhagem», por pertencer a outra classe.
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[210] 編號 N.º : N/079818

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/16

[730] 申請人 Requerente : Asana Assests Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos, equipamento e instrumentos eléctricos e electrónicos para limpeza da pele 

(aparelhos médicos); aparelhos para limpeza da pele usando iões positivos e negativos (apa-

relhos para tratamentos de beleza); aparelhos para o tratamento da pele usando iões po-

sitivos e negativos; aparelhos ultra-sónicos para lavagem da face; massajador ultra-sónico 

para a face; aparelhos ultra-sónicos para tratamento de beleza; aparelhos abastecidos elec-

tricamente para tratamento da pele através de aplicação de luz de baixa frequência; apa-

relhos operados electricamente para tratamento da pele através da aplicação de vibrações 

sónicas na pele; aparelhos de estimulação eléctrica da pele para tratamento de cuidado da 

pele; aparelhos, equipamento e instrumentos médicos de emissão de radiações; aparelhos, 

equipamento e instrumentos médicos de emissão de RF (frequência de rádio); aparelhos, 

equipamento e instrumentos médicos de emissão de radiações para o tratamento da pele; 

aparelhos, equipamento e instrumentos médicos de emissão de RF (frequência de rádio) 

para o tratamento da pele; aparelhos, equipamento e instrumentos para o tratamento e 

cuidado da pele (aparelhos médicos); aparelhos, equipamento e instrumentos médicos para 

o tratamento da pele; aparelhos, equipamento e instrumentos a laser para o tratamento da 

pele; aparelhos, equipamento e instrumentos para o cuidado da pele e fins de emagreci-

mento; aparelhos, equipamento e instrumentos eléctricos e electrónicos de estimulação do 

músculo e tonificador; aparelhos, equipamento e instrumentos terapêuticos de tonificação 

do corpo; dispositivos de massagem, nomeadamente aparelhos, equipamento e instrumen-

tos de massagem para uso pessoal; aparelhos, equipamento e instrumentos médico eléctri-

cos e electrónicos para uso pessoal; aparelhos, equipamento e instrumentos médicos para a 

remoção de cabelo e rejuvenescimento da pele; aparelhos, equipamento e instrumentos mé-

dicos de luz; dispositivos médico de produção de luz para terapia e tratamento estético da 

pele e do cabelo; aparelhos, equipamento e instrumentos para o tratamento da pele (apare-

lhos médico); aparelhos, equipamento e instrumentos para tratamento a laser; aparelhos, 

equipamento e instrumentos para tratamento de luz para fins estéticos e médicos; apare-

lhos de enfermagem; aparelhos e instrumentos cirúrgicos; aparelhos de massagem estética; 

aparelhos de massagem; aparelhos e instrumentos médicos; utensílios electroterapêuticos; 

laser para fins médicos; aparelhos radiológicos para fins médicos; aparelhos de radiotera-

pia; aparelhos de fisioterapia; aparelhos e utensílios de massagem; aparelhos de massagem 

da pele; aparelhos de massagem estética; aparelhos de vibrações para massagem; aparelhos 

para tratamento estético e beleza; aparelhos de vibrações para massagem; aparelhos para 

tratamento estético e beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079819

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/16

[730] 申請人 Requerente : MGM Grand Paradise S.A.

 地址 Endereço : MGM Macau, Avenida Dr. Sun Yat Sen No. 1101, NAPE, Macau
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂遊戲（自動的及投幣啓動的），用於賭博遊戲之設備；配備，包括紙牌、遊戲用籌碼、桌氈、

“盲注”及“發牌員”按鈕；全部以套裝出售之紙板記分器及規則冊子；電子遊戲用手動操作單

元；視像遊戲用手動操作單元；套裝紙牌；賓果卡；洗牌機；紙牌；遊戲及娛樂品；用於上述產

品之零件及配件。

   Jogos de diversão (automáticos e accionados por moeda), equipamento destinado a jogos 

de fortuna e azar; apetrechos incluindo jogos de cartas, fichas de jogo, feltro de mesa, bo-

tões «blind» e «dealer»; marcadores de cartões e livros de regras todos vendidos como um 

todo; unidades manuais para jogos electrónicos; unidades manuais para jogos de vídeo; 

baralhos de cartas; cartões de bingo; máquinas de baralhar cartas; jogos de cartas; jogos e 

divertimentos; peças e acessórios destinados aos produtos acima.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079820

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/16

[730] 申請人 Requerente : MGM Grand Paradise S.A.

 地址 Endereço : MGM Macau, Avenida Dr. Sun Yat Sen No. 1101, NAPE, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 提供電子遊戲；幸運博彩及賭場服務；互動遊戲，賭注及賭場遊戲；包括透過一電腦系統數據

庫或於互聯網在線提供上述服務；透過電視的娛樂服務；組織及提供以娛樂為目的之遊戲及

競賽；與上述提及服務有關的資訊、顧問及諮詢服務。

   Fornecimento de jogos electrónicos; serviços para jogos de fortuna e azar e casino; jogos 

interactivos, jogos de apostas e casinos; incluindo o fornecimento dos referidos serviços em 

linha através de uma base de dados em sistema informático ou na Internet; serviços de en-

tretenimento através de televisão; organização e fornecimento de jogos e competições para 

fins de entretenimento; serviços de informação, consultadoria e aconselhamento relaciona-

dos com o supra-escrito.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079821

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/16

[730] 申請人 Requerente : MGM Grand Paradise S.A.

 地址 Endereço : MGM Macau, Avenida Dr. Sun Yat Sen No. 1101, NAPE, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂遊戲（自動的及投幣啓動的），用於賭博遊戲之設備；配備，包括紙牌、遊戲用籌碼、桌氈、

“盲注”及“發牌員”按鈕；全部以套裝出售之紙板記分器及規則冊子；電子遊戲用手動操作單
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元；視像遊戲用手動操作單元；套裝紙牌；賓果卡；洗牌機；紙牌；遊戲及娛樂品；用於上述產

品之零件及配件。

   Jogos de diversão (automáticos e accionados por moeda), equipamento destinado a jogos 

de fortuna e azar; apetrechos incluindo jogos de cartas, fichas de jogo, feltro de mesa, bo-

tões «blind» e «dealer»; marcadores de cartões e livros de regras todos vendidos como um 

todo; unidades manuais para jogos electrónicos; unidades manuais para jogos de vídeo; 

baralhos de cartas; cartões de bingo; máquinas de baralhar cartas; jogos de cartas; jogos e 

divertimentos; peças e acessórios destinados aos produtos acima.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079822

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/16

[730] 申請人 Requerente : MGM Grand Paradise S.A.

 地址 Endereço : MGM Macau, Avenida Dr. Sun Yat Sen No. 1101, NAPE, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 提供電子遊戲；幸運博彩及賭場服務；互動遊戲，賭注及賭場遊戲；包括透過一電腦系統數據

庫或於互聯網在線提供上述服務；透過電視的娛樂服務；組織及提供以娛樂為目的之遊戲及

競賽；與上述提及服務有關的資訊、顧問及諮詢服務。

   Fornecimento de jogos electrónicos; serviços para jogos de fortuna e azar e casino; jogos 

interactivos, jogos de apostas e casinos; incluindo o fornecimento dos referidos serviços em 

linha através de uma base de dados em sistema informático ou na Internet; serviços de en-

tretenimento através de televisão; organização e fornecimento de jogos e competições para 

fins de entretenimento; serviços de informação, consultadoria e aconselhamento relaciona-

dos com o supra-escrito.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079824

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Nicoventures Holdings Limited

 地址 Endereço : Globe House 4 Temple Place WC2R 2PG London United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Cigarros de imitação, cigarros sem tabaco, cigarros electrónicos, todos para fins médicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/04/19 UK00003002824 英國 Reino Unido
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[210] 編號 N.º : N/079825

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Nicoventures Holdings Limited

 地址 Endereço : Globe House 4 Temple Place WC2R 2PG London United Kingdom

 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 : Baterias e carregadores de baterias para cigarros electrónicos; dispositivos electrónicos 

para transportar cigarros electrónicos; dispositivos electrónicos para recarregar cigarros 

electrónicos e estojos para cigarros electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/04/19 UK00003002824 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/079826

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Nicoventures Holdings Limited

 地址 Endereço : Globe House 4 Temple Place WC2R 2PG London United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Dispositivos médicos, nomeadamente dispositivos médicos para uso humano, mas não li-

mitados a pulverizadores (sprays) bucais,  pulverizadores (sprays) nasais e inaladores.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/04/19 UK00003002824 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/079827

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Nicoventures Holdings Limited

 地址 Endereço : Globe House 4 Temple Place WC2R 2PG London United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros electrónicos; cartuchos para cigarros electrónicos; líquidos para cigarros electró-

nicos; cigarros contendo substitutos de tabaco;  substitutos de tabaco; cigarros; tabaco; pro-

dutos derivados de tabaco; estojos para cigarros; caixas para cigarros.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/04/19 UK00003002824 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/079828

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; produtos para limpar, po-

lir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções capila-

res; dentífricos; produtos para perfumar o ambiente; óleo de amêndoa; sabão de amêndoa; 

leite de amêndoa para fins cosméticos; produtos de aloé vera para fins cosméticos; pedras 

de alume [adstringentes]; âmbar [perfume]; anti-transpirantes [artigos de higiene pessoal]; 

produtos aromáticos [óleos essenciais]; cinzas vulcânicas para limpeza; adstringentes para 

fins cosméticos;  essência de badiana; bálsamos excepto para fins medicinais; casca de 

«quillaja» para lavagem; sais de banho, não para uso medicinal; preparações cosméticas 

para o banho; tintas para a barba; óleo de bergamota; sais de branqueamento; preparações 

de branqueamento [descolorantes] para fins cosméticos; essências etéreas; óleos etéreos/ 

/óleos essenciais; cosméticos para as sobrancelhas; pestanas postiças; preparações cosmé-

ticas para as pestanas; adesivos para fixar pestanas postiças; adesivos para fixar o cabelo 

postiço; aromatizantes para bolos [óleos essenciais] aromas para bolos [óleos essenciais]; 

bases para perfumes de flores; extractos de flores [perfumes]; sabão para a transpiração do 

pés; geraniol; tintas para os cabelos/produtos colorantes para o cabelo; preparações para 

ondular o cabelo/preparações para a ondulação dos cabelos; spray para o cabelo; heliotro-

pina; hena [tinta cosmética]; peróxido de hidrogénio para fins cosméticos; incenso; ionona 

[perfumaria]; óleo de jasmim; água de javel/hipoclorito de potássio; vaselina para fins cos-

méticos; varetas de incenso; kits de cosméticos; produtos para a remoção da laca; água de 

lavanda; óleo de lavanda; óleos essenciais de limão; sachês para perfumar a roupa; brilhos 

para os lábios; batons; loções para fins cosméticos; toalhetes impregnados com loções cos-

méticas; preparações de maquilhagem; produtos de desmaquilhagem; maquilhagem; rímel; 

máscaras de beleza; geles de massagem, excepto para fins medicinais; sabões medicinais; 

leite de limpeza para fins higiénicos; essência de hortelã-pimenta [óleo essencial]; hortelã-

-pimenta para perfumaria; colutórios para a boca, não para fins medicinais; almíscar [per-

fumaria]; produtos para os cuidados das unhas; autocolantes decorativos para as unhas; 

unhas postiças; produtos para polir; cremes para polir; papel para polir; pedras para polir; 

pomadas para fins cosméticos; potpourris [fragrâncias]; pós para maquilhagem; pedra-pomes; 

massas para couros de afiamento de navalhas de barba; óleo de rosas; safrol; madeira perfu-

mada; água perfumada; champôs; pedras para barbear [adstringentes]; sabão de barbear; 

sabão para barbear; preparações para barbear; preparações para dar lustro [polimento]; 

pomada para calçado; cera para calçado; graxa para calçado; cera para sapateiros; carbo-

neto de silício [abrasivos]; preparações cosméticas para os cuidados da pele; preparações 
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cosméticas para fins de emagrecimento; pedras de amaciar; preparações para amaciar 

[goma]; sabões; sabões de avivamento para matérias têxteis; sprays para refrescar o hálito; 

tiras para refrescar o hálito; preparações para bronzear [cosméticos]; produtos de protec-

ção solar; cotonetes [higiene pessoal]/sticks de algodão para fins cosméticos; pó-de-talco, 

para fins higiénicos; terpenos [óleos essenciais]; água-de-colónia; produtos de higiene pes-

soal; decalcomanias decorativas para fins cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604555 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079829

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiénicas para fins medicinais; ali-

mentos e substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos dietéticos para humanos e animais; emplastros, materiais para pensos; mate-

rial para obturações dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações para a destruição 

de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604555 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079830

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e máquinas-ferramentas; motores e máquinas motrizes (excepto para veículos 

terrestres); uniões e correias de transmissão (excepto para veículos terrestres); instrumen-

tos agrícolas excepto os accionados manualmente; chocadeiras para os ovos; máquinas de 

venda automática.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604555 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079831

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), de socorro e de 

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

ção, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos para a gravação, transmissão ou re-

produção de som ou de imagens; suportes de dados magnéticos, discos acústicos; discos 

compactos, DVDs e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos de 

pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de processamento 

de dados, computadores; software informático; extintores; alarmes acústicos [de som]/alar-

mes sonoros; antenas (aerials)/antenas (antenas); agendas electrónicas; alarmes; alarmes de 

incêndio; altímetros; amplificadores; atendedores automáticos; palas de anti-encandeamen-

to/viseiras anti-reflexo; óculos anti-reflexo; dispositivos de anti-interferência [electricidade]; 

aparelhos de aviso anti-roubo; aparelhos de ensino audiovisual; sacos adaptados para lap-

tops; barómetros; carregadores de bateria; campainhas de alarme, eléctricas; campainhas 

de sinalização; campainhas [dispositivos de aviso]; binóculos; coletes  à prova de bala; ja-

quetas à prova de bala; discos de cálculo; máquinas de calcular; máquinas de vídeo portá-

teis;  câmaras cinematográficas; máquinas fotográficas [fotografia]; cartões magnéticos co-

dificados; desenhos animados; estojos para óculos/estojos para pince-nez; leitores de casse-

tes; correias de telemóveis; correntes para óculos/correntes para pince-nez; carregadores 

para baterias eléctricas; chips [circuitos integrados]; cronógrafos [aparelhos de registo do 

tempo]; cronómetros [aparelhos de registo do tempo]; vestuário para protecção contra aci-

dentes, radiações e fogo; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; mecanismos accio-

nados com moedas para televisores; aparelhos eléctricos para comutação; comutadores; lei-

tores de discos compactos; comparadores; bússolas [instrumentos de medição]; bússolas di-

reccionais; dispositivos de memória informáticos; programas informáticos [programas], 

gravados; teclados de computador; programas operativos informáticos, gravados; software 

de jogos de computador; computadores; impressoras para uso com computadores; recipien-

tes para lentes de contacto; instrumentos cosmográficos; ciclotrões; câmaras escuras [foto-

grafia]; aparelhos de processamento de dados; suportes de dados magnéticos; suportes de 

dados ópticos; detectores; detectores de fumo; aparelhos de diagnóstico, não para uso me-

dicinal; dictafones; molduras digitais para fotografias; discos compactos [áudio e vídeo]; 

discos compactos [memórias somente de leitura (ROM)]; discos ópticos; discos, magnéti-

cos; aparelhos para medida de distâncias; aparelhos de registo à distância/aparelhos para o 

registo de distâncias; fatos de mergulho; aparelhos de dosagem/dosímetros; toques descar-
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regáveis para telemóveis; arquivos de música descarregáveis; arquivos de imagens descarre-

gáveis; unidades de disco para computadores; campainhas eléctricas; tradutores electróni-

cos de bolso; etiquetas electrónicas para produtos; codificadores magnéticos; aparelhos de 

ampliação [fotografia]; cordões para óculos/cordões para pince-nez; dispositivos para a 

montagem de filmes cinematográficos/aparelhos para edição de filmes cinematográficos; 

filtros para máscaras respiratórias; extintores/aparelhos extintores de incêndios; batedores 

para incêndio; vestuário de protecção contra o fogo; bombas de incêndio; cobertores de in-

cêndio; flashes [fotografia]; disquetes; aparelhos para análise de alimentos; vestuário para 

protecção contra incêndios; aparelhos de sistemas de posicionamento global [GPS]; luvas 

de protecção contra acidentes; luvas para mergulhadores; auscultadores; aparelhos para re-

gulação do calor; capacetes de protecção; capacetes de protecção para desporto; capacetes 

para equitação; hologramas; pulseiras de identificação codificadas, magnéticas; cartões de 

identidade, magnéticos; indicadores de quantidade; indicadores de velocidade; circuitos in-

tegrados; cartões de circuitos integrados [cartões inteligentes]/cartões inteligentes [cartões 

de circuitos integrados]; aparelhos de intercomunicação; interfaces para computadores; 

juke boxes, música/autómatos de música accionados com moedas [juke boxes]; juke boxes 

para computadores; kits mãos livres para telefones; joelheiras para trabalhadores; lanternas 

ópticas/lâmpadas ópticas; lanternas mágicas; computadores portáteis; lasers, não para uso 

medicinal; aparelhos e equipamentos salva-vidas; bóias salva-vidas; coletes salva-vidas; cin-

tos salva-vidas; jangadas salva-vidas; reguladores de iluminação [reguladores], eléctricos/re-

guladores de luz [reóstatos], eléctricos; díodos emissores de luz [LED]; fechaduras, eléctri-

cas; linhas de «loch» [instrumentos de medida]; altifalantes; fitas magnéticas; fios magnéti-

cos; ímãs; ímãs decorativos; lupas [óptica]; bússolas marítimas; máscaras de protecção; 

máscaras de mergulho; instrumentos e máquinas de ensaio de materiais; medidas; apare-

lhos de medida; dispositivos de medida, eléctricos; instrumentos de medida; sinais mecâni-

cos; instrumentos meteorológicos; microfones; microprocessadores; registadores de milhas 

para veículos/conta-quilómetros para veículos; modems; máquinas para contagem e tria-

gem de dinheiro; aparelhos de monitorização, eléctricos; monitores [hardware informáti-

co]; monitores [programas informáticos]; ratos [equipamento de processamento de dados]; 

aparelhos e instrumentos náuticos; equipamentos de sinalização naval; instrumentos de na-

vegação; sinais de néon; redes de protecção contra acidentes; redes de segurança/redes sal-

va-vidas; computadores «notebook»; quadros de avisos electrónicos; instrumentos de ob-

servação; fibras ópticas [fibras] [fios condutores de raios luminosos]/fios condutores de raios 

luminosos [fibras ópticas [fibras]]; almofadas para ratos; pedómetros; canetas electrónicas 

[unidades de visualização]; periféricos de computador; periscópios; registros fonográfi-

cos/discos de gravação de som; fotocopiadoras [fotográficas, electrostáticas, térmicas]; apa-

relhos de fototelegrafia; leitores de DVD; calculadoras de bolso; ponteiros electrónicos 

emissores de luz; leitores digitais portáteis; aparelhos de medida de precisão; indicadores 

automáticos de baixa pressão nos pneus dos veículos [pneus]/indicadores automáticos de 

baixa pressão em pneus de veículos/indicadores automáticos de baixa pressão nos pneus de 

veículos; bujões indicadores de pressão para válvulas; medidores de pressão/manómetros; 

aparelhos de medição de pressão; indicadores de pressão; circuitos impressos; placas de cir-

cuitos impressos; sondas para fins científicos; processadores [unidades de processamento 

central]/unidades centrais de processamento [processadores]; programas informáticos 

[software descarregável]; ecrãs de projecção; aparelhos de projecção; equipamentos de pro-

tecção para uso pessoal contra acidentes; publicações electrónicas, descarregáveis; máqui-

nas de cartões perfurados para escritórios; aparelhos de radar; aparelhos para chamada de 

pessoas por rádio (pagers de rádio); aparelhos radiológicos para fins industriais; rádios; rádios 

para veículos; conjuntos de radiotelegrafia; conjuntos de radiotelefonia; aparelhos de segu-

rança de tráfego ferroviário; leitores de códigos de barras; leitores de caracteres ópticos; 
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leitores [equipamentos de processamento de dados]; receptores de telefone; receptores de 

áudio e de vídeo; gira-discos; discos reflectores para vestuário, para a prevenção de aciden-

tes de trânsito; aparelhos de regulação, eléctricos; relés, eléctricos; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; aparelhos electrodinâmicos para o con-

trolo remoto de sinais; aparelhos de controlo remoto; respiradores para filtragem do ar; 

máscaras respiratórias, excepto para respiração artificial/respiradores, excepto para respi-

ração artificial; reóstatos; sinais de trânsito, luminosos ou mecânicos; varinhas de vedores; 

réguas [instrumentos de medição]; sacarímetros; lonas de salvamento; salinómetros; apare-

lhos de navegação por satélite; satélites para fins científicos; balanças; digitalizadores [equi-

pamento de processamento de dados]; sapatos para protecção contra acidentes, radiações e 

fogo; lanternas de sinalização; painéis de sinalização, luminosos ou mecânicos; assobios de 

sinalização; transmissores de sinais electrónicos; sinais, luminosos ou mecânicos; sinais lu-

minosos; sirenes; aparelhos para medir a espessura da pele; projectores de diapositivos/apa-

relhos de projecção de acetatos;  aparelhos para medir ângulos de inclinação/inclinóme-

tros/indicadores de declive/indicadores de inclinação; peúgas, aquecidas electricamente; 

software informático, gravado; suportes de registos de som; aparelhos de transmissão de 

som; aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; sonómetros; linhas 

de sondas; lentes para óculos; armações de óculos; estojos para óculos; óculos [óptica]; apa-

relhos de controlo da velocidade para veículos; aparelhos para medição da velocidade [fo-

tografia]; reguladores de velocidade para gira-discos; níveis de bolha; óculos para desporto; 

sistemas de aspersão para protecção contra incêndios; aparelhos de comando (direcção), 

automáticos, para veículos; leitores de áudio portáteis; estereoscópios; aparelhos estereos-

cópicos; fitas para o registo de som; estroboscópios; óculos de sol; gravadores de fitas mag-

néticas; unidades de fita magnética para computador; aparelhos de desmagnetização para 

fitas magnéticas; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; transmissores telefónicos; te-

lefones portáteis; teleimpressoras/telescritores; telepontos; aparelhos de televisão; caixas 

automáticos [ATM]; indicadores de temperatura; etiquetas indicadoras de temperatura, 

não para fins medicinais; terminais [electricidade]; instalações para prevenção de furtos, 

eléctricas; termómetros, não para uso medicinal; termóstatos; termóstatos para veículos; 

distribuidores de bilhetes; temporizadores, automáticos; aparelhos para registo do tempo; 

totalizadores; semáforos [dispositivos de sinalização]; transmissores [telecomunicações]; 

aparelhos transmissores [telecomunicações]; acetatos [fotografia]/diapositivos [fotografia]; 

transponders; urómetros; unidades de flash USB; aparelhos de navegação para veículos 

[computadores de bordo]; gravadores de vídeo; cassetes de vídeo; cartuchos de jogos de ví-

deo; ecrãs de vídeo; videotelefones; fitas de vídeo; visores, fotografia; voltímetros; máqui-

nas de voto; wafers para circuitos integrados; walkie-talkies; triângulos para aviso de avaria 

de veículos; balanças; aparelhos e instrumentos de pesagem; mangas de vento para indicar 

a direcção do vento; mastros para antenas sem fios; fios telefónicos; apoios para os pulsos 

para uso com computadores; tubos de raios-X não para uso medicinal; aparelhos de raios-X 

não para uso medicinal; fotografias de raios-X, excepto para fins medicinais; aparelhos e 

instalações para a produção de raios-X, não para uso medicinal; dispositivos de protecção 

contra raios-X, não para uso medicinal; hardware, firmware, periféricos e software infor-

máticos; aplicações de software para telemóveis, computadores «tablet», dispositivos portá-

teis e computadores; software informático fornecido na Internet; aparelhos de atendimento 

automático para aparelhos de comunicações; geradores de códigos; aparelhos para a codifi-

cação e decodificação de sinais; cassetes de áudio, disquetes, CD- ROMs e DVD-ROMs; 

programas de armazenamento de dados; servidores; estojos para computadores; aparelhos 

e instrumentos para gravação, recepção, transmissão e/ou reprodução de dados, informa-

ções, gravuras, imagens e/ou som; aparelhos e instrumentos electrónicos e informáticos 

para o débito e/ou crédito de contas financeiras e/ou para o pagamento de bens ou serviços; 

peças e acessórios para todos os produtos supracitados.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604555 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079832

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários, membros, 

olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais de sutura; travesseiros insufláveis 

para fins medicinais; almofadas insufláveis para fins medicinais; colchões insufláveis para 

fins medicinais; máscaras anestésicas; ligaduras para articulações, ligaduras anatómicas/de 

suporte; ligaduras, elásticas; ligaduras de suspensão; ligaduras para os joelhos, ortopé-

dicas; aparelhos vibratórios para camas; camas, feitas especialmente para fins medicinais; 

aparelhos para testes de sangue; bombas para tirar leite; preservativos; contraceptivos, não 

químicos; espartilhos abdominais; muletas; almofadas para fins medicinais; aparelhos de 

diagnóstico para fins medicinais; instrumentos de acupunctura eléctricos; electrocardió-

grafos; eléctrodos para fins medicinais; biberões/biberões para bebés; suportes para pés 

chatos; suportes para o arco plantar para calçado; móveis feitos especialmente para fins 

medicinais; aparelhos auditivos para surdos; protectores auriculares; inaladores; injectores 

para fins medicinais; lâmpadas para fins medicinais; lasers para fins medicinais; colheres 

para administrar medicamentos; aparelhos de exercício físico, para fins medicinais; apare-

lhos de fisioterapia; sondas para fins medicinais; pulsímetros; bombas para uso medicinal; 

aparelhos radiológicos para fins medicinais; ecrãs radiológicos para uso medicinal; apare-

lhos para reabilitação do corpo para fins medicinais; palmilhas ortopédicas [ortopédicas]; 

esfigmomanómetros/aparelhos para medição da pressão arterial/esfigmomanómetros; 

aparelhos e instrumentos cirúrgicos; implantes cirúrgicos [materiais artificiais]; seringas 

para injecções; seringas para uso medicinal; etiquetas indicadoras da temperatura para uso 

medicinal; aparelhos de teste para uso medicinal/aparelhos para uso em análises clínicas; 

embalagens térmicas para fins de primeiros socorros; termómetros para uso medicinal; 

vaporizadores com fins medicinais/pulverizadores para fins medicinais; peças e acessórios 

para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604555 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/079833

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos de locomoção por terra, ar ou água; aparelhos, máquinas e dispositivos 

para a aeronáutica; aviões; veículos aéreos; «air bags» [dispositivos de segurança para au-

tomóveis]; aeronaves; aviões anfíbios; ambulâncias; dispositivos anti-roubo para veículos; 

alarmes anti-roubo para veículos; capotas de automóveis, correntes de automóveis; pneus 

de automóveis [pneus]; carrocerias de automóveis; capas para carrinhos de crianças [car-

rinhos]; balões aerostáticos; barcaças; carrinhos; capas para assentos de veículos; assentos 

ejectores para aeronaves; capôs para veículos; estojos para a reparação de câmaras-de-

-ar; câmaras-de-ar para bicicletas, velocípedes; guarda-lamas; dispositivos antiderrapantes 

para pneus de veículos; pára-quedas; pedais para velocípedes; material circulante para vias 

ferroviárias; lemes; estribos de veículos; capas para selins de bicicletas ou motocicletas; al-

forjes adaptados para bicicletas; selins para bicicletas, velocípedes ou motocicletas; cintos 

de segurança para assentos de veículos; scooters [veículos]; parafuso-hélices para embar-

cações; propulsores a hélice; propulsores [hélice] para navios; remos/gingas; hidroaviões; 

assentos de segurança para crianças, para veículos; assentos de veículos; segmentos de 

travões para veículos; binários [cambotas] de navios; navios; veículos para andar na neve; 

capas para pneus sobressalentes; carros desportivos; veículos eléctricos; veículos espaciais; 

veículos frigoríficos; veículos militares para transporte; veículos para locomoção por terra, 

ar, água ou por vias férreas; planadores; veículos de controlo remoto, com excepção dos 

brinquedos; iates; peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604555 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079834

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; re-

lógios despertadores; ligas de metais preciosos; âncoras [relojoaria]; relógios atómicos; 

emblemas em metais preciosos; barris [relojoaria]; broches [joalharia]; bustos em metais 

preciosos; estojos para relojoaria; estojos para relógios [apresentação]; berloques [joalharia]; 

correntes de relógios; amuletos [joalharia]/berloques [joalharia]; cronógrafos [relógios]; 

cronómetros; instrumentos cronométricos; cronoscópios; molas de gravata; estojos para 
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relógios de mesa e de parede; relógios de mesa e de parede; relógios de mesa e de parede 

e relógios, eléctricos; movimentos de relojoaria; cloisonné [joalharia]; moedas; relógios de 

controlo [relógios-mestre]/relógios-mestre; figurinhas [estatuetas] de metais preciosos/esta-

tuetas de metais preciosos; ouro, em bruto ou batido; fios de ouro [joalharia]; ponteiros do 

relógio [relojoaria]; lingotes de metais preciosos; irídio; joalharia; estojos para joalharia 

[cofres]; porta-chaves [bugigangas ou berloques]; botões de punho; medalhas; movimentos 

para relógios de mesa ou de parede e relógios; ornamentos [joalharia]; ornamentos para 

chapéus em metais preciosos; alfinetes ornamentais; alfinetes [joalharia]; alfinetes de 

gravata; ródio; anéis [joalharia]; estátuas em metais preciosos; cronómetros; relógios de 

sol/relógios solares; tentos de cobre; pulseiras/braceletes para relógios de pulso/correias 

para relógios; vidros para relógios/cristais para relógios; estojos para relógios; relógios; 

relógios de pulso.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604555 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079835

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impres-

são; material de encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

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

(com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (excepto aparelhos); mate-

riais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); caracteres de impressão; 

clichés; folhas absorventes de papel ou plástico para embalagem de produtos alimentares; 

máquinas de endereçamento; fitas adesivas para papelaria ou para uso doméstico; adesi-

vos [colas] para papelaria ou para uso doméstico; painéis publicitários de papel ou cartão; 

álbuns/livros de recortes; almanaques; cartões de participação [papelaria]; aguarelas/agua-

relas [pinturas]; godés de aguarelas para artistas; atlas; sacos de papel cónicos; sacos [enve-

lopes, bolsas] de papel ou plástico, para embalagem; sacos de lixo de papel ou de plástico; 

esferográficas; bibes de papel; pastas para folhas soltas; malhetes [encadernação]; aparelhos 

e máquinas de encadernação [material de escritório]; encadernações; ampara-livros; folhe-

tos; marcadores de livros; livros; envelopes para garrafas em cartão ou papel; invólucros 

para garrafas em cartão ou papel; laços de papel; caixas de cartão ou de papel; calendá-

rios; cartão; artigos de cartão; cartões/gráficos; catálogos; porta-livros de cheques [livros 

de cheques]; pano para encadernação; pano de encadernação; bases para copos e garrafas 

em papel; livros de banda desenhada; rolos de papel e cartões para o registo de programas 

informáticos; capas [papelaria]/invólucros [papelaria]; embalagens para natas em papel; 

diagramas; arquivos de documentos [papelaria]; porta-documentos [papelaria]; blocos para 

desenho; tachas/pioneses; pranchetas de desenho; materiais de desenho; instrumentos de 
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desenho; conjuntos de desenho; canetas de desenho; papel electrocardiógrafo; gravuras; en-

velopes [papelaria]; apagadores de quadros para escrever; águas-fortes (gravuras); toalhas 

de papel para o rosto; figurinhas [estatuetas] de papel «mâché»; arquivos [artigos de escri-

tório]; bandeiras de papel; folhetos; pastas para papéis/capas para papéis; pastas [papelaria]; 

formulários, impressos; canetas de tinta permanente; galés [tipografia]; globos terrestres; 

estampas gráficas; representações gráficas; cartões de felicitações; fitas gomadas [papelaria]; 

panos gomados para papelaria; hectográficos; cortes histológicos para fins pedagógicos; 

porta-passaportes; folhas de papel ou plástico com controlo de humidade para embalagem 

de produtos alimentares; fichas [papelaria]; índices; utensílios para escrever; tinteiros; 

rótulos, não em matérias têxteis; livros registos [livros]; obras de arte litográfica; revistas 

[periódicos]; livros de facturas com decalque [papelaria]; manuais [manuais]; mapas geográficos; 

canetas de marcação [papelaria]; bases para copos de cerveja; humedecedores para super-

fícies com cola [material de escritório]; aparelhos para montagem de fotografias; cartões 

de felicitações musicais; toalhetes de papel para remover a maquilhagem/lenços de papel 

para remover a maquilhagem; guardanapos de mesa em papel; boletins; jornais; aparos 

para escrever; aparos de ouro; blocos de notas; números [caracteres de tipografia]; perfura-

dores para escritório; material para escritório, excepto móveis; oleografias; blocos [artigos 

de papelaria]; blocos de escrita/pastas de secretária; caixas de pintura [artigos escolares]; 

tabuleiros de pintor; pinturas [imagens], com ou sem molduras; panfletos; pantógrafos [ins-

trumentos de desenho]; papel; folhas de papel [papelaria]; estojos para canetas/caixas para 

canetas; limpa-aparos; lapiseiras; porta-minas; porta-canetas; canetas [artigos de escritó-

rio]; periódicos; fotogravuras; fotografias [impressas]; imagens; letreiros de papel ou cartão; 

marcadores de pratos em papel; cartazes; impressos; produtos de impressão; prospectos; 

publicações impressas; furadores [artigos de escritório]; papel para radiografias; reprodu-

ções gráficas; fitas de papel; réguas de secção quadrada; réguas de desenho; material esco-

lar [papelaria]; raspadeiras [borrachas de apagar] para escritórios; painéis de sinalização 

de papel ou cartão; papel de prata; lápis para ardósias; livros de música; bobinas para fitas 

de tinta; almofadas para carimbos; porta-carimbos; carimbos para endereços; carimbos 

[sinetes]; estojos para carimbos [sinetes]; porta-canetas e porta-lápis; agrafadores [artigos 

de escritório]; cola de amido [adesivo] para papelaria ou para uso doméstico; materiais de 

embalagem feitos de amidos; artigos de papelaria; autocolantes [papelaria]; marca-pratos 

em papel; etiquetas para fichas; materiais de ensino [com excepção de aparelhos]; bilhetes; 

horários impressos; cromos excepto para jogos; decalcomanias; tubos em cartão; caracteres 

de imprensa [algarismos e letras]/ letras [caracteres de imprensa]; papel de embrulho/papel 

de embalagem; pulseiras para fixação de instrumentos de escrita; ardósias para escrever; 

livros para escrever ou desenhar; materiais de escrita; papel de escrita; estojos de escrita 

[artigos de papelaria]; cartas; manuais de acolhimento para sócios; cartões de sócios para 

serviços de saúde; matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes); pro-

dutos de impressão relativos ao planeamento financeiro, análise de investimentos, alocação 

de portfólios e recomendações para a selecção de instrumentos financeiros; relatórios de 

investidores e manuais de utilizador.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604555 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/079836

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

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

de animais, peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; 

chicotes, arreios e selaria; pastas diplomáticas; sacos para alpinistas; sacos para campistas; 

sacos [envelopes, bolsas] de couro, para embalagem/envelopes, de couro, para embala-

gem/bolsas, de couro, para embalagem; sacos de vestuário para viagem; sacos de rede para 

compras; sacos para desporto; sacos; sacos de praia; caixas para chapéus em couro; caixas 

em couro ou cartão-couro; caixas de fibra vulcanizada; pastas para documentos; bastões/ben-

galas; estojos para cartões [porta-notas]; estojos, de couro ou cartão-couro; bainhas, para 

molas, em couro/coberturas, para molas, em couro; camurça, excepto para fins de limpe-

za/peles de camurça, excepto para fins de limpeza; revestimentos para móveis em couro; 

capas para chapéus-de-chuva; capas para animais/vestuário para animais de estimação; 

punhos para bengalas/punhos para bastões; mantas para cavalos; alcofas para transportar 

crianças; estojos para chaves; couro, em bruto ou semitrabalhado; imitação de couro; pele 

sintética [imitação de couro]; estojos para partituras; porta-moedas; mochilas de campis-

mo/mochilas; sacos escolares/mochilas escolares; sacos para compras; bandoleiras [correias] 

de couro/bandoleiras/correias em couro (bandoleiras); alcofas para transportar crianças; 

bastões de alpinismo/cajados alpinos; tiras de couro/correias de couro; malas de viagem; 

sacos para ferramentas em couro, vazios; baús de viagem; sacos de viagem; conjuntos de 

artigos de bagagem [em couro]; guarnições em couro para móveis; baús [bagagem]; cha-

péus-de-chuva; estojos para artigos de toilette, não preenchidos; carteiras de bolso; sacos 

de compras com rodas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604555 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079837

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais [vestuário]; bandanas [lenços de pescoço]; sandá-

lias de banho; toucas de banho; cintos para dinheiro [vestuário]; camisolas; bonés [chape-

laria]; vestuário; vestuário para ginástica; vestuário para ciclistas; vestidos; agasalhos para 

as orelhas [vestuário]; chuteiras/botas para futebol; calçado; luvas [vestuário]; roupões; 

sapatos de ginástica; chapéus; faixas para a cabeça [vestuário]; casacos [vestuário]; malhas 



20400 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2013 年 12 月 18 日

[vestuário]; perneiras [abafos para as pernas]/polainas; mitenes; vestuário para motoristas; 

gravatas; calças/ceroulas [vestuário]; ponchos; pulôveres/camisolas [pulôveres]; pijamas; 

vestuário pronto-a-vestir; roupões de banho; sandálias; saris; páreos; lenços de cabeça e 

pescoço; xales; camisas; sapatos; camisas de manga curta; saias; chinelos; peúgas; sapatos 

para desporto; meias; fatos; fatos de banho/fatos para natação; «sweaters»; t-shirts; calças; 

fatos de banho/calções de banho; uniformes; coletes para a pesca; viseiras [chapelaria]; ves-

tuário impermeável; fatos isotérmicos para esqui aquático.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604555 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079838

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; trabalhos de escritório; ad-

ministração do licenciamento de bens e serviços de terceiros; difusão de material publi-

citário; actualização de material publicitário;  serviços de anúncios/publicidade; agências 

de anúncios/agências de publicidade; aluguer de espaços publicitários; publicidade por 

correspondência; informações e aconselhamento comerciais aos consumidores [loja de 

aconselhamento ao consumidor]; análises de preço de custo; atendimento telefónico para 

assinantes indisponíveis; avaliações de empresas; gestão comercial de profissionais de es-

pectáculos; assistência de gestão de negócios; serviços de leilões; afixação de cartazes/publici-

dade exterior; serviços de guarda-livros/contabilidade; auditoria de negócios; consultadoria 

sobre gestão e organização empresarial; consultadoria de gestão de negócios; consultadoria 

sobre organização de negócios; consultadoria profissional de negócios; gestão comercial 

de desportistas; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; 

serviços de comparação de preços; compilação de informações em bases de dados infor-

máticas; sistematização de informações em bases de dados informáticas; pesquisa de dados 

em arquivos informáticos para terceiros; demonstração de produtos; difusão de material 

publicitário; serviços de peritagens em negócios comerciais; agências de emprego; organi-

zação de exposições para fins comerciais ou publicitários; organização de desfiles de moda 

para fins promocionais; gestão informatizada de arquivos; previsões económicas; agências 

de importação e exportação; assistência de gestão comercial ou industrial; agências de 

informações comerciais; informações de negócios; inquéritos de negócios; investigações 

empresariais; facturação; serviços de layout para fins publicitários; consultadoria de gestão 

de pessoal; serviços de assessoria para gestão de negócios; estudos de marketing; pesquisas 

de marketing; marketing; serviços de manequim para publicidade ou promoção de vendas; 

serviços recolha e compilação de artigos de imprensa; publicidade on-line numa rede in-

formática; organização de feiras para fins comerciais ou publicitários; serviços de tercei-

rização [assistência de negócios]; preparação de folhas de pagamento de salários; serviços 
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de fotocópias; sondagens de opinião; processamento de texto; processamento administra-

tivo de ordens de compra; serviços de aquisição para terceiros [compra de bens e serviços 

para outras empresas]; produção de filmes publicitários; relações públicas; preparação de 

colunas publicitárias; publicação de textos publicitários; redacção de textos publicitários; 

publicidade radiofónica/anúncios comerciais na rádio; recrutamento de pessoal; aluguer 

de equipamentos e máquinas de escritório; aluguer de máquinas de fotocópias; aluguer 

de tempo publicitário em meios de comunicação; reprodução de documentos; pesquisa 

de negócios; serviços de venda a retalho ou por grosso de produtos farmacêuticos, veteri-

nários e sanitários e suprimentos medicinais; venda a retalho e por grosso de cosméticos 

e produtos de higiene pessoal, produtos de telecomunicações, computadores, software 

informático, aplicações de software informático, hardware informático, dispositivos perifé-

ricos de computador, publicações electrónicas, dispositivos médicos, veículos, maquinaria, 

relógios, relógios de mesa e de parede, produtos de impressão, produtos de papel, artigos 

de papelaria, artigos de couro ou imitação de couro, sacos, sacos de bagagem, vestuário, 

chapelaria, calçado; promoção de vendas para terceiros; distribuição de amostras; serviços 

de secretariado; angariação de patrocínios; elaboração de extractos de contas; compilação 

de estatísticas; preparação de impostos; serviços de telemarketing; publicidade televisiva/ 

/anúncios comerciais televisivos; testes psicológicos para selecção de pessoal; transcrição; 

dactilografia; processamento administrativo de ordens de compra; consultadoria de gestão 

de pessoal; processamento de dados informáticos; gestão de dados informáticos; serviços 

de publicidade e informações promocionais de vendas, negócios; atendimento telefónico 

para terceiros); fornecimento de vendas, negócios, publicidade e informações promocio-

nais por meio de uma rede informática mundial; a reunião, para o benefício de terceiros, 

de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes ver e adquirir convenientemente os 

produtos a partir de um website e de um ponto de venda por grosso na internet de produtos 

generalizados; serviços de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas de 

endereços; serviços de encomendas [para terceiros]; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; programas de fidelidade ou serviços de 

redempção de planos de incentivos em conexão com o fornecimento de benefícios de valor 

para os clientes; assistência de gestão de negócios; análise de gestão de negócios; serviços 

de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604555 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079839

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; subscrição de 

seguros contra acidentes; serviços de agências de alojamento [apartamentos]; serviços ac-
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tuariais; análises financeiras; gestão de edifícios de apartamentos; avaliação de imóveis; 

avaliação de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação numis-

mática; avaliação de selos; serviços bancários; «home banking»; corretagem; corretagem de 

créditos de carbono; serviços de liquidação de negócios, financeiros; investimentos de ca-

pital/investimentos de fundos/investimento de capital; compensação, financeira/operações 

de compensação financeira; cobrança de rendas; organização de colectas; consultadoria 

financeira; consultadoria de seguros; bureaux de crédito; serviços de cartões de crédito; 

emissão de cartões de crédito; despacho alfandegário; serviços de cartão de débito; agên-

cias de cobrança de dívidas; serviços de assessoria sobre dívidas; agências imobiliárias; 

gestão imobiliária; avaliação financeira [seguros, banca, imobiliária]; estimativas de custos 

de reparações [avaliação financeira]; avaliação financeira da madeira na árvore/valorização 

financeira da madeira na árvore; factoring; serviços de financiamento; subscrição de segu-

ros contra incêndios; avaliações fiscais/valorizações fiscais; angariação de fundos de benefi-

cência; transferências electrónicas de fundos; subscrição de seguros de saúde; financiamen-

to de compras em leasing/financiamento de arrendamento de longa duração; serviços de 

correctores imobiliários/corretagem de imóveis; informações financeiras; informações de 

seguros; empréstimos a prestações; corretagem de seguros; subscrição de seguros; leasing 

de explorações agrícolas; empréstimos sobre penhores; subscrição de seguros de vida; em-

préstimos [financiamento]; gestão financeira; subscrição de seguros marítimos; operações 

de câmbios; hipotecas bancárias; fundos mútuos; empréstimos sobre penhores; serviços de 

fundos de previdência; leasing de imóveis; aluguer de escritórios [imobiliário]; aluguer de 

andares/aluguer de apartamentos; serviços de pagamento de pensões de reforma; depósi-

tos em cofres-fortes; serviços bancários de poupança; corretagem de títulos/corretagem na 

bolsa; patrocínio financeiro; cotações da bolsa; serviços de corretagem de acções; serviços 

de empréstimos com garantia/cauções/garantias; emissão de títulos de valor; emissão de 

cheques de viagem [cheques]; administração fiduciária/serviços fiduciários; depósitos de 

valores; verificação de cheques [cheques]; serviços de gestão de capital; planeamento finan-

ceiro; análise de investimentos; serviços de alocação de portfólios; prestação de informa-

ções relativas ao planeamento financeiro, análise de investimentos, alocação de portfólios 

e recomendações para a selecção de instrumentos financeiros através de uma rede infor-

mática mundial; serviços financeiros; serviços de assessoria financeira; financiamento de 

empréstimos; serviços de consultadoria profissional em matéria de seguros, financiamen-

tos, pensões, anuidades, imóveis e investimentos; financiamento de compras em leasing; 

serviços de corrector de imóveis; avaliação de carros; fornecimento de informações fiscais; 

serviços financeiros associados a programas de fidelidade ou planos de incentivos; serviços 

de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604555 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079840

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623
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 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; difusão de 

programas de rádio; difusão de programas de televisão; difusão de programas de televisão 

por cabo; comunicações por telefones celulares; fornecimento de «chatrooms» na Internet; 

comunicações por redes de fibra [fibra] óptica; comunicações por terminais de computador; 

serviços de boletim electrónico [serviços de telecomunicações]; transmissão de cartões de 

felicitações on-line; correio electrónico; envio de mensagens; agências noticiosas/agências 

de imprensa; serviços de «paging» [rádio, telefone ou outros meios de comunicação electró-

nica]; fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática mundial; for-

necimento de acesso de utilizador a redes informáticas mundiais; fornecimento de acesso 

a bases de dados; fornecimento de fóruns on-line; aluguer de aparelhos de fax; aluguer de 

modems; aluguer de equipamento de telecomunicação; aluguer de telefones; transmissões 

via satélite; aluguer de aparelhos de envio de mensagens; informações sobre telecomunica-

ções; fornecimento de canais de telecomunicações para serviços de televendas; serviços de 

encaminhamento e de junção de telecomunicações; serviços de teleconferência; transmis-

são de telegramas; comunicações por telegramas; serviços telegráficos; serviços telefónicos; 

comunicações por telefone; serviços de telex; transmissão de mensagens e imagens com o 

auxílio de computador; transmissões por fax; transmissão de arquivos digitais; serviços de 

videoconferência; serviços de correio de voz; serviços de difusão sem fios; leasing de tempo 

de acesso a uma base de dados informática; fornecimento de acesso a uma base de dados 

informática na rede informática mundial para pesquisa e recuperação de informações, 

dados, sítios web e recursos disponíveis em redes informáticas; fornecimento de acesso de 

utilizador a uma base de dados informatizada contendo publicações electrónicas e dados 

através de redes informáticas para fins de processamento e/ou visualização; fornecimento 

de acesso de utilizador a computadores remotos contendo publicações electrónicas, bo-

letins informativos, bases de dados e informações acessíveis via computador; serviços de 

assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604555 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079841

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; provisão de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; aca-

demias [educação]; organização de concursos de beleza; reserva de lugares para espectácu-

los; publicação de livros; serviços de exploração de instalações desportivas; fornecimento 

de instalações de casino [jogos de fortuna e azar]; aluguer de cine-filmes/aluguer de filmes 
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cinematográficos; exibições de filmes cinematográficos/exibição de filmes de cinema; ser-

viços de clube [de entretenimento ou educação]; «coaching» [formação]; organização e 

realização de colóquios; organização de competições [educação ou entretenimento ]; orga-

nização de competições desportivas; organização e realização de concertos; realização de 

aulas de ginástica; organização e realização de conferências; organização e realização de 

congressos; cursos por correspondência; serviços de disco-jóquei; serviços de discoteca; do-

bragem; edição de fitas de vídeo; exames educacionais; edição electrónica; serviços de en-

tertainer; serviços de entretenimento/diversões; organização de exposições para fins cultu-

rais ou educativos; organização de desfiles de moda para fins de entretenimento; produção 

cinematográfica, excepto filmes publicitários; serviços de jogos fornecidos on-line a partir 

de uma rede informática; aluguer de equipamentos de jogos; fornecimento de instalações 

de golfe; serviços de orientação profissional [aconselhamento sobre a educação ou forma-

ção]; ensino de ginástica; serviços de clubes de saúde [formação sobre saúde e boa forma 

física]; informações sobre educação; informações sobre entretenimento; informações sobre 

actividades recreativas; serviços de intérprete de línguas; serviços de layout, excepto para 

fins publicitários; apresentação de espectáculos ao vivo; exploração de loterias; serviços de 

microfilmagem; aluguer de projectores e acessórios de cinema; fornecimento de instalações 

de museus [apresentação, exposições]; serviços de composição musical; «music-halls»; clu-

bes nocturnos; serviços de orquestra; organização de bailes; organização de espectáculos 

[serviços de empresário]; parques de diversão; serviços de «personal trainer» [treino físico]; 

reportagens fotográficas; fotografia; educação física; planeamento de festas [entretenimen-

to]; produção de filmes em fitas de vídeo; produção de música; fornecimento de instalações 

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

on-line, não transferíveis; publicação de livros e diários electrónicos on-line; entretenimen-

to de rádio; produção de programas de rádio e televisão; serviços de estúdio de gravação; 

fornecimento de instalações recreativas; aluguer de equipamentos de áudio; aluguer de 

câmaras de vídeo/aluguer de câmaras de vídeo portáteis; aluguer de campos desportivos; 

serviços de reportagens de informação; serviços de redacção de guiões; organização e rea-

lização de seminários; serviços escolares [educação]; produção de espectáculos; aluguer de 

gravações de som; aluguer de equipamentos desportivos, excepto veículos; cronometragem 

de eventos desportivos; aluguer de instalações de estádio; estúdios de cinema; serviços de 

legendagem; organização e realização de simpósios; ensino/serviços educativos/serviços de 

instrução/serviços de ensino; entretenimento televisivo; publicação de textos, excepto tex-

tos publicitários; redacção de textos, excepto textos publicitários; produções teatrais; ser-

viços de agência de bilhetes [entretenimento]; formação prática [demonstração]; tradução; 

aluguer de cassetes de vídeo; gravações de vídeo; reconversão profissional; organização e 

realização de workshops [formação]; publicação de diagramas, imagens e fotografias; pla-

neamento, realização, hospedagem, organização e fornecimento de podcasts e workshops; 

concepção de cursos educativos, exames e qualificações; serviços de consultadoria relacio-

nados com a concepção de cursos de formação; interpretação; serviços de assessoria, con-

sultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604555 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/079842

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e design relacionados com os mesmos; servi-

ços de análise e de pesquisa industrial; design e desenvolvimento de hardware e software 

informático; consultadoria em arquitectura; arquitectura; pesquisa bacteriológica; cali-

bragem [medição]; análises químicas; pesquisas químicas; investigação química; ensaios 

clínicos; semeadura de nuvens; programação de computadores; actualização de software 

informático; consultadoria na concepção e desenvolvimento de hardware informático; 

manutenção de software informático; análise de sistemas informáticos; duplicação de 

programas de informáticos; instalação de software informático; consultoria em software 

informático;  conversão de dados ou documentos de suportes físicos para suportes electró-

nicos; conversão de dados e programas de computador [excepto conversão física]; design de 

decoração de interiores; design industrial; design de artes gráficas; design de sistemas in-

formáticos; digitalização de documentos [digitalização]; auditorias sobre a energia; consul-

tadoria na área de poupança de energia; engenharia; investigação no campo da protecção 

ambiental; previsão do tempo/informação meteorológica; análise grafológica [grafologia]; 

hospedagem de sites informáticos [websites]; serviços de consultadoria em tecnologia da 

informação [TI]; serviços de laboratório científico; levantamentos topográficos/agrimensu-

ra; criação e manutenção de sítios web para terceiros; pesquisa mecânica; monitorização 

de sistemas informáticos por acesso remoto; análise para exploração petrolífera; design de 

embalagens/serviços de design de embalagem; estudos de projectos técnicos; serviços de 

protecção contra vírus informáticos; serviços de controlo de qualidade; recuperação de da-

dos informáticos; aluguer de computadores; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos 

para terceiros; pesquisa biológica; investigação científica; fornecimento de motores de bus-

ca para a internet; hospedagem de servidores; aluguer de servidores Web; design de softwa-

re informático; aluguer de software informático; software como serviço [SaaS]; «styling» 

[design industrial]; agrimensura; investigação técnica; testes de materiais; inspecção téc-

nica de veículos; análises de água; consultadoria em design de sítios web; segurança infor-

mática; serviços informáticos relacionados com o sistema de análise financeira; serviços de 

informática relacionados com a interconexão do hardware e software informático; design 

de software de aplicação; serviços informáticos relacionados com a criação de índices de 

informação, sítios e recursos em redes informáticas; design, desenho e escrita comissiona-

dos, todos para a compilação de páginas web na Internet; criação e manutenção de sítios 

na web; desenvolvimento de bases de dados informáticas; aluguer e leasing de aparelhos 

informáticos e dados informáticos; criação, compilação e manutenção de um registo de no-

mes de domínio; codificação e descodificação de sinais electrónicos e informáticos; testes 

e avaliações sobre saúde e segurança no trabalho; serviços de assessoria, consultadoria e 

prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604555 中國香港 Hong Kong, China



20406 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2013 年 12 月 18 日

[210] 編號 N.º : N/079843

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de higiene e de beleza para seres huma-

nos ou animais; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura; serviços de medicina 

alternativa; serviços de aromaterapia; serviços de inseminação artificial; banhos públicos 

para fins de higiene; banhos turcos; serviços de bancos de sangue; quiropraxia; serviços de 

clínicas médicas; serviços de odontologia; design paisagístico; implantação de cabelo; cui-

dados de saúde; serviços de spa de saúde; centros de saúde; aconselhamento sobre saúde; 

casas de convalescença/casas de repouso; lares com acompanhamento médico; hospícios; 

hospitais; serviços de fertilização em vitro; massagens; assistência médica; aluguer de equi-

pamentos médicos; serviços de parteira; enfermagem, médica; serviços de optometrista; 

serviços de farmacêuticos, para elaborar receitas médicas; aconselhamento em farmácia; 

fisioterapia/terapia física; serviços de psicólogo; serviços de reabilitação/desintoxicação 

para toxicodependentes; salões de beleza; sanatórios; serviços de sauna; serviços de solá-

rio; cirurgias plásticas; serviços de telemedicina; serviços de terapia; serviços de visagistas; 

serviços de assessoria e consultadoria relacionados com vida saudável, hábitos alimentares 

saudáveis, nutrição, dieta e boa forma física; serviços de clínicas de saúde; serviços de saú-

de mental; serviços de consulta de cuidados de  saúde; agrupamento, compilação, forneci-

mento e divulgação de informações relacionadas com vida saudável, hábitos alimentares 

saudáveis, nutrição, dieta e boa forma física; estudos em matéria de saúde; serviços de as-

sessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604555 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079844

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços jurídicos; serviços de segurança para a protecção de bens e pessoas; serviços 

pessoais e sociais prestados por terceiros, para satisfazer as necessidades dos indivíduos; 

serviços de agência de adopção; serviços de segurança/escolta pessoal; licenciamento de 

software informático [serviços jurídicos]; consultadoria de segurança; consultadoria de 

propriedade intelectual; serviços de cremação; agências de detectives; registo de nomes 

de domínio [serviços jurídicos]; aluguer de alarmes de incêndio; funerais; pesquisas genea-

lógicas; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de vigilância de propriedade 
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intelectual; serviços de investigação de pessoas desaparecidas; serviços de investigação de 

antecedentes pessoais; investigação judicial; serviços de contencioso; abertura de fechadu-

ras de segurança; gestão de direitos de autor; serviços de mediação; monitorização de alar-

mes anti-roubo e de segurança; serviços de redes sociais; licenciamento de dados, imagens 

fixas, imagens em movimento, áudio e texto digitais; serviços de assessoria, consultadoria e 

prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604555 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079845

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; produtos para limpar, po-

lir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções capila-

res; dentífricos; produtos para perfumar o ambiente; óleo de amêndoa; sabão de amêndoa; 

leite de amêndoa para fins cosméticos; produtos de aloé vera para fins cosméticos; pedras 

de alume [adstringentes]; âmbar [perfume]; anti-transpirantes [artigos de higiene pessoal]; 

produtos aromáticos [óleos essenciais]; cinzas vulcânicas para limpeza; adstringentes para 

fins cosméticos;  essência de badiana; bálsamos excepto para fins medicinais; casca de 

«quillaja» para lavagem; sais de banho, não para uso medicinal; preparações cosméticas 

para o banho; tintas para a barba; óleo de bergamota; sais de branqueamento; preparações 

de branqueamento [descolorantes] para fins cosméticos; essências etéreas; óleos etéreos/óleos 

essenciais; cosméticos para as sobrancelhas; pestanas postiças; preparações cosméticas 

para as pestanas; adesivos para fixar pestanas postiças; adesivos para fixar o cabelo postiço; 

aromatizantes para bolos [óleos essenciais] aromas para bolos [óleos essenciais]; bases para 

perfumes de flores; extractos de flores [perfumes]; sabão para a transpiração dos pés; gera-

niol; tintas para os cabelos/produtos colorantes para o cabelo; preparações para ondular o 

cabelo/preparações para a ondulação dos cabelos; spray para o cabelo; heliotropina; hena 

[tinta cosmética]; peróxido de hidrogénio para fins cosméticos; incenso; ionona [perfumaria]; 

óleo de jasmim; água de javel/hipoclorito de potássio; vaselina para fins cosméticos; varetas 

de incenso; kits de cosméticos; produtos para a remoção da laca; água de lavanda; óleo de 

lavanda; óleos essenciais de limão; sachês para perfumar a roupa; brilhos para os lábios; 

batons; loções para fins cosméticos; toalhetes impregnados com loções cosméticas; prepa-

rações de maquilhagem; produtos de desmaquilhagem; maquilhagem; rímel; máscaras de 

beleza; geles de massagem, excepto para fins medicinais; sabões medicinais; leite de limpe-

za para fins higiénicos; essência de hortelã-pimenta [óleo essencial]; hortelã-pimenta para 

perfumaria; colutórios para a boca, não para fins medicinais; almíscar [perfumaria]; pro-

dutos para os cuidados das unhas; autocolantes decorativos para as unhas; unhas postiças; 

produtos para polir; cremes para polir; papel para polir; pedras para polir; pomadas para 
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fins cosméticos; potpourris [fragrâncias]; pós para maquilhagem; pedra-pomes; massas para 

couros de afiamento de navalhas de barba; óleo de rosas; safrol; madeira perfumada; água 

perfumada; champôs; pedras para barbear [adstringentes]; sabão de barbear; sabão para 

barbear; preparações para barbear; preparações para dar lustro [polimento]; pomada para 

calçado; cera para calçado; graxa para calçado; cera para sapateiros; carboneto de silício 

[abrasivos]; preparações cosméticas para os cuidados da pele; preparações cosméticas para 

fins de emagrecimento; pedras de amacia; preparações para amaciar [goma]; sabões; sabões 

de avivamento para matérias têxteis; sprays para refrescar o hálito; tiras para refrescar o 

hálito; preparações para bronzear [cosméticos]; produtos de protecção solar; cotonetes 

[higiene pessoal]/sticks de algodão para fins cosméticos; pó-de-talco, para fins higiénicos; 

terpenos [óleos essenciais]; água-de-colónia; produtos de higiene pessoal; decalcomanias 

decorativas para fins cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604546 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079846

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiénicas para fins medicinais; ali-

mentos e substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos dietéticos para humanos e animais; emplastros, materiais para pensos; mate-

rial para obturações dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações para a destruição 

de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604546 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/079847

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e máquinas-ferramentas; motores e máquinas motrizes (excepto para veículos 

terrestres); uniões e correias de transmissão (excepto para veículos terrestres); instrumen-

tos agrícolas excepto os accionados manualmente; chocadeiras para os ovos; máquinas de 

venda automática.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604546 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079848

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), de socorro e de 

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

ção, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos para a gravação, transmissão ou re-

produção de som ou de imagens; suportes de dados magnéticos, discos acústicos; discos 

compactos, DVDs e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos de 

pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de processamento 

de dados, computadores; software informático; extintores; alarmes acústicos [de som]/alar-

mes sonoros; antenas (aerials)/antenas (antenas); agendas electrónicas; alarmes; alarmes de 

incêndio; altímetros; amplificadores; atendedores automáticos; palas de anti-encandeamen-

to/viseiras anti-reflexo; óculos anti-reflexo; dispositivos de anti-interferência [electricidade]; 

aparelhos de aviso anti-roubo; aparelhos de ensino audiovisual; sacos adaptados para lap-

tops; barómetros; carregadores de bateria; campainhas de alarme, eléctricas; campainhas 

de sinalização; campainhas [dispositivos de aviso]; binóculos; coletes à prova de bala; ja-

quetas à prova de bala; discos de cálculo; máquinas de calcular; máquinas de vídeo portá-

teis;  câmaras cinematográficas; máquinas fotográficas [fotografia]; cartões magnéticos co-

dificados; desenhos animados; estojos para óculos/estojos para pince-nez; leitores de casse-

tes; correias de telemóveis; correntes para óculos/correntes para pince-nez; carregadores 
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para baterias eléctricas; chips [circuitos integrados]; cronógrafos [aparelhos de registo do 

tempo]; cronómetros [aparelhos de registo do tempo]; vestuário para protecção contra aci-

dentes, radiações e fogo; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; mecanismos accio-

nados com moedas para televisores; aparelhos eléctricos para comutação; comutadores; lei-

tores de discos compactos; comparadores; bússolas [instrumentos de medição]; bússolas di-

reccionais; dispositivos de memória informáticos; programas informáticos [programas], 

gravados; teclados de computador; programas operativos informáticos, gravados; software 

de jogos de computador; computadores; impressoras para uso com computadores; recipien-

tes para lentes de contacto; instrumentos cosmográficos; ciclotrões; câmaras escuras [foto-

grafia]; aparelhos de processamento de dados; suportes de dados magnéticos; suportes de 

dados ópticos; detectores; detectores de fumo; aparelhos de diagnóstico, não para uso me-

dicinal; dictafones; molduras digitais para fotografias; discos compactos [áudio e vídeo]; 

discos compactos [memórias somente de leitura (ROM)]; discos ópticos; discos, magnéti-

cos; aparelhos para medida de distâncias; aparelhos de registo à distância/aparelhos para o 

registo de distâncias; fatos de mergulho; aparelhos de dosagem/dosímetros; toques descar-

regáveis para telemóveis; arquivos de música descarregáveis; arquivos de imagens descarre-

gáveis; unidades de disco para computadores; campainhas eléctricas; tradutores electróni-

cos de bolso; etiquetas electrónicas para produtos; codificadores magnéticos; aparelhos de 

ampliação [fotografia]; cordões para óculos/cordões para pince-nez; dispositivos para a 

montagem de filmes cinematográficos/aparelhos para edição de filmes cinematográficos; 

filtros para máscaras respiratórias; extintores/aparelhos extintores de incêndios; batedores 

para incêndio; vestuário de protecção contra o fogo; bombas de incêndio; cobertores de in-

cêndio; flashes [fotografia]; disquetes; aparelhos para análise de alimentos; vestuário para 

protecção contra incêndios; aparelhos de sistemas de posicionamento global [GPS]; luvas 

de protecção contra acidentes; luvas para mergulhadores; auscultadores; aparelhos para re-

gulação do calor; capacetes de protecção; capacetes de protecção para desporto; capacetes 

para equitação; hologramas; pulseiras de identificação codificadas, magnéticas; cartões de 

identidade, magnéticos; indicadores de quantidade; indicadores de velocidade; circuitos in-

tegrados; cartões de circuitos integrados [cartões inteligentes]/cartões inteligentes [cartões 

de circuitos integrados]; aparelhos de intercomunicação; interfaces para computadores; 

juke boxes, música/autómatos de música accionados com moedas [juke boxes]; juke boxes 

para computadores; kits mãos livres para telefones; joelheiras para trabalhadores; lanternas 

ópticas/lâmpadas ópticas; lanternas mágicas; computadores portáteis; lasers, não para uso 

medicinal; aparelhos e equipamentos salva-vidas; bóias salva-vidas; coletes salva-vidas; cin-

tos salva-vidas; jangadas salva-vidas; reguladores de iluminação [reguladores], eléctricos/re-

guladores de luz [reóstatos], eléctricos; díodos emissores de luz [LED]; fechaduras, eléctri-

cas; linhas de «loch» [instrumentos de medida]; altifalantes; fitas magnéticas; fios magnéti-

cos; ímãs; ímãs decorativos; lupas [óptica]; bússolas marítimas; máscaras de protecção; 

máscaras de mergulho; instrumentos e máquinas de ensaio de materiais; medidas; apare-

lhos de medida; dispositivos de medida, eléctricos; instrumentos de medida; sinais mecâni-

cos; instrumentos meteorológicos; microfones; microprocessadores; registadores de milhas 

para veículos/conta-quilómetros para veículos; modems; máquinas para contagem e tria-

gem de dinheiro; aparelhos de monitorização, eléctricos; monitores [hardware informáti-

co]; monitores [programas informáticos]; ratos [equipamento de processamento de dados]; 

aparelhos e instrumentos náuticos; equipamentos de sinalização naval; instrumentos de na-

vegação; sinais de néon; redes de protecção contra acidentes; redes de segurança/redes sal-

va-vidas; computadores «notebook»; quadros de avisos electrónicos; instrumentos de ob-

servação; fibras ópticas [fibras] [fios condutores de raios luminosos]/fios condutores de raios 

luminosos [fibras ópticas [fibras]]; almofadas para ratos; pedómetros; canetas electrónicas 

[unidades de visualização]; periféricos de computador; periscópios; registros fonográficos/dis-
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cos de gravação de som; fotocopiadoras [fotográficas, electrostáticas, térmicas]; aparelhos 

de fototelegrafia; leitores de DVD; calculadoras de bolso; ponteiros electrónicos emissores 

de luz; leitores digitais portáteis; aparelhos de medida de precisão; indicadores automáticos 

de baixa pressão nos pneus dos veículos [pneus]/indicadores automáticos de baixa pressão 

em pneus de veículos/indicadores automáticos de baixa pressão nos pneus de veículos; bu-

jões indicadores de pressão para válvulas; medidores de pressão/manómetros; aparelhos de 

medição de pressão; indicadores de pressão; circuitos impressos; placas de circuitos impres-

sos; sondas para fins científicos; processadores [unidades de processamento central]/unida-

des centrais de processamento [processadores]; programas informáticos [software descar-

regável]; ecrãs de projecção; aparelhos de projecção; equipamentos de protecção para uso 

pessoal contra acidentes; publicações electrónicas, descarregáveis; máquinas de cartões 

perfurados para escritórios; aparelhos de radar; aparelhos para chamada de pessoas por rá-

dio (pagers de rádio); aparelhos radiológicos para fins industriais; rádios; rádios para veícu-

los; conjuntos de radiotelegrafia; conjuntos de radiotelefonia; aparelhos de segurança de 

tráfego ferroviário; leitores de códigos de barras; leitores de caracteres ópticos; leitores 

[equipamentos de processamento de dados]; receptores de telefone; receptores de áudio e 

de vídeo; gira-discos; discos reflectores para vestuário, para a prevenção de acidentes de 

trânsito; aparelhos de regulação, eléctricos; relés, eléctricos; instalações eléctricas para o 

controlo remoto de operações industriais; aparelhos electrodinâmicos para o controlo re-

moto de sinais; aparelhos de controlo remoto; respiradores para filtragem do ar; máscaras 

respiratórias, excepto para respiração artificial/respiradores, excepto para respiração artifi-

cial; reóstatos; sinais de trânsito, luminosos ou mecânicos; varinhas de vedores; réguas 

[instrumentos de medição]; sacarímetros; lonas de salvamento; salinómetros; aparelhos de 

navegação por satélite; satélites para fins científicos; balanças; digitalizadores [equipamento 

de processamento de dados]; sapatos para protecção contra acidentes, radiações e fogo; 

lanternas de sinalização; painéis de sinalização, luminosos ou mecânicos; assobios de sina-

lização; transmissores de sinais electrónicos; sinais, luminosos ou mecânicos; sinais lumi-

nosos; sirenes; aparelhos para medir a espessura da pele; projectores de diapositivos/apare-

lhos de projecção de acetatos; aparelhos para medir ângulos de inclinação/inclinómetros/in-

dicadores de declive/indicadores de inclinação; peúgas, aquecidas electricamente; software 

informático, gravado; suportes de registos de som; aparelhos de transmissão de som; apare-

lhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; sonómetros; linhas de sondas; 

lentes para óculos; armações de óculos; estojos para óculos; óculos [óptica]; aparelhos de 

controlo da velocidade para veículos; aparelhos para medição da velocidade [fotografia]; 

reguladores de velocidade para gira-discos; níveis de bolha; óculos para desporto; sistemas 

de aspersão para protecção contra incêndios; aparelhos de comando (direcção), automáti-

cos, para veículos; leitores de áudio portáteis; estereoscópios; aparelhos estereoscópicos; fi-

tas para o registo de som; estroboscópios; óculos de sol; gravadores de fitas magnéticas; 

unidades de fita magnética para computador; aparelhos de desmagnetização para fitas mag-

néticas; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; transmissores telefónicos; telefones 

portáteis; teleimpressoras/telescritores; telepontos; aparelhos de televisão; caixas automáti-

cas [ATM]; indicadores de temperatura; etiquetas indicadoras de temperatura, não para 

fins medicinais; terminais [electricidade]; instalações para prevenção de furtos, eléctricas; 

termómetros, não para uso medicinal; termóstatos; termóstatos para veículos; distribuido-

res de bilhetes; temporizadores, automáticos; aparelhos para registo do tempo; totalizado-

res; semáforos [dispositivos de sinalização]; transmissores [telecomunicações]; aparelhos 

transmissores [telecomunicações]; acetatos [fotografia]/diapositivos [fotografia]; transpon-

ders; urómetros; unidades de flash USB; aparelhos de navegação para veículos [computado-

res de bordo]; gravadores de vídeo; cassetes de vídeo; cartuchos de jogos de vídeo; ecrãs de 

vídeo; videotelefones; fitas de vídeo; visores, fotografia; voltímetros; máquinas de voto; wa-
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fers para circuitos integrados; walkie-talkies; triângulos para aviso de avaria de veículos; 

balanças; aparelhos e instrumentos de pesagem; mangas de vento para indicar a direcção 

do vento; mastros para antenas sem fios; fios telefónicos; apoios para os pulsos para uso 

com computadores; tubos de raios-X não para uso medicinal; aparelhos de raios-X não 

para uso medicinal; fotografias de raios-X, excepto para fins medicinais; aparelhos e insta-

lações para a produção de raios-X, não para uso medicinal; dispositivos de protecção con-

tra raios-X, não para uso medicinal; hardware, firmware, periféricos e software informáti-

cos; aplicações de software para telemóveis, computadores «tablet», dispositivos portáteis e 

computadores; software informático fornecido na Internet; aparelhos de atendimento auto-

mático para aparelhos de comunicações; geradores de códigos; aparelhos para a codifica-

ção e decodificação de sinais; cassetes de áudio, disquetes, CD-ROMs e DVD-ROMs; pro-

gramas de armazenamento de dados; servidores; estojos para computadores; aparelhos e 

instrumentos para gravação, recepção, transmissão e/ou reprodução de dados, informações, 

gravuras, imagens e/ou som; aparelhos e instrumentos electrónicos e informáticos para o 

débito e/ou crédito de contas financeiras e/ou para o pagamento de bens ou serviços; peças 

e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604546 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079849

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários, membros, 

olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais de sutura; travesseiros insufláveis 

para fins medicinais; almofadas insufláveis para fins medicinais; colchões insufláveis para 

fins medicinais; máscaras anestésicas; ligaduras para articulações, ligaduras anatómicas/de 

suporte; ligaduras elásticas; ligaduras de suspensão; ligaduras para os joelhos, ortopédicas; 

aparelhos vibratórios para camas; camas, feitas especialmente para fins medicinais; apa-

relhos para testes de sangue; bombas para tirar leite; preservativos; contraceptivos, não 

químicos; espartilhos abdominais; muletas; almofadas para fins medicinais; aparelhos de 

diagnóstico para fins medicinais; instrumentos de acupunctura eléctricos; electrocardió-

grafos; eléctrodos para fins medicinais; biberões/biberões para bebés; suportes para pés 

chatos; suportes para o arco plantar para calçado; móveis feitos especialmente para fins 

medicinais; aparelhos auditivos para surdos; protectores auriculares; inaladores; injectores 
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para fins medicinais; lâmpadas para fins medicinais; lasers para fins medicinais; colheres 

para administrar medicamentos; aparelhos de exercício físico, para fins medicinais; apare-

lhos de fisioterapia; sondas para fins medicinais; pulsímetros; bombas para uso medicinal; 

aparelhos radiológicos para fins medicinais; ecrãs radiológicos para uso medicinal; apare-

lhos para reabilitação do corpo para fins medicinais; palmilhas ortopédicas [ortopédicas]; 

esfigmomanómetros/aparelhos para medição da pressão arterial/esfigmomanómetros; 

aparelhos e instrumentos cirúrgicos; implantes cirúrgicos [materiais artificiais ]; seringas 

para injecções; seringas para uso medicinal; etiquetas indicadoras da temperatura para uso 

medicinal; aparelhos de teste para uso medicinal/aparelhos para uso em análises clínicas; 

embalagens térmicas para fins de primeiros socorros; termómetros para uso medicinal; 

vaporizadores com fins medicinais/pulverizadores para fins medicinais; peças e acessórios 

para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604546 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079850

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos de locomoção por terra, ar ou água; aparelhos, máquinas e dispositivos 

para a aeronáutica; aviões; veículos aéreos; «air bags» [dispositivos de segurança para au-

tomóveis]; aeronaves; aviões anfíbios; ambulâncias; dispositivos anti-roubo para veículos; 

alarmes anti-roubo para veículos; capotas de automóveis, correntes de automóveis; pneus 

de automóveis [pneus]; carrocerias de automóveis; capas para carrinhos de crianças [car-

rinhos]; balões aerostáticos; barcaças; carrinhos; capas para assentos de veículos; assentos 

ejectores para aeronaves; capôs para veículos; estojos para a reparação de câmaras-de-

-ar; câmaras-de-ar para bicicletas, velocípedes; guarda-lamas; dispositivos antiderrapantes 

para pneus de veículos; pára-quedas; pedais para velocípedes; material circulante para vias 

ferroviárias; lemes; estribos de veículos; capas para selins de bicicletas ou motocicletas; al-

forjes adaptados para bicicletas; selins para bicicletas, velocípedes ou motocicletas; cintos 

de segurança para assentos de veículos; scooters [veículos]; parafuso-hélices para embar-

cações; propulsores a hélice; propulsores [hélice] para navios; remos/gingas; hidroaviões; 

assentos de segurança para crianças, para veículos; assentos de veículos; segmentos de 

travões para veículos; binários [cambotas] de navios; navios; veículos para andar na neve; 

capas para pneus sobressalentes; carros desportivos; veículos eléctricos; veículos espaciais; 

veículos frigoríficos; veículos militares para transporte; veículos para locomoção por terra, 
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ar, água ou por vias férreas; planadores; veículos de controlo remoto, com excepção dos 

brinquedos; iates; peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604546 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079851

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; re-

lógios despertadores; ligas de metais preciosos; âncoras [relojoaria]; relógios atómicos; 

emblemas em metais preciosos; barris [relojoaria]; broches [joalharia]; bustos em metais 

preciosos; estojos para relojoaria; estojos para relógios [apresentação]; berloques [joalharia]; 

correntes de relógios; amuletos [joalharia]/berloques [joalharia]; cronógrafos [relógios]; 

cronómetros; instrumentos cronométricos; cronoscópios; molas de gravata; estojos para 

relógios de mesa e de parede; relógios de mesa e de parede; relógios de mesa e de parede 

e relógios eléctricos; movimentos de relojoaria; cloisonné [joalharia]; moedas; relógios de 

controlo [relógios-mestre]/relógios-mestre; figurinhas [estatuetas] de metais preciosos/es-

tatuetas de metais preciosos; ouro, em bruto ou batido; fios de ouro [joalharia]; ponteiros 

do relógio [relojoaria]; lingotes de metais preciosos; irídio; joalharia; estojos para joalharia 

[cofres]; porta-chaves [bugigangas ou berloques]; botões de punho; medalhas; movimentos 

para relógios de mesa ou de parede e relógios; ornamentos [joalharia]; ornamentos para 

chapéus em metais preciosos; alfinetes ornamentais; alfinetes [joalharia]; alfinetes de gra-

vata; ródio; anéis [joalharia]; estátuas em metais preciosos; cronómetros; relógios de sol/re-

lógios solares; tentos de cobre; pulseiras/braceletes para relógios de pulso/correias para 

relógios; vidros para relógios/cristais para relógios; estojos para relógios; relógios; relógios 

de pulso.

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

2013/05/10 302604546 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079852

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impres-

são; material de encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

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

(com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (excepto aparelhos); mate-

riais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); caracteres de impressão; 

clichés; folhas absorventes de papel ou plástico para embalagem de produtos alimentares; 

máquinas de endereçamento; fitas adesivas para papelaria ou para uso doméstico; adesivos 

[colas] para papelaria ou para uso doméstico; painéis publicitários de papel ou cartão; ál-

buns/livros de recortes; almanaques; cartões de participação [papelaria]; aguarelas/agua-

relas [pinturas]; godés de aguarelas para artistas; atlas; sacos de papel cónicos; sacos [enve-

lopes, bolsas] de papel ou plástico, para embalagem; sacos de lixo de papel ou de plástico; 

esferográficas; bibes de papel; pastas para folhas soltas; malhetes [encadernação]; aparelhos 

e máquinas de encadernação [material de escritório]; encadernações; ampara-livros; folhe-

tos; marcadores de livros; livros; envelopes para garrafas em cartão ou papel; invólucros 

para garrafas em cartão ou papel; laços de papel; caixas de cartão ou de papel; calendá-

rios; cartão; artigos de cartão; cartões/gráficos; catálogos; porta-livros de cheques [livros 

de cheques]; pano para encadernação; pano de encadernação; bases para copos e garrafas 

em papel; livros de banda desenhada; rolos de papel e cartões para o registo de programas 

informáticos; capas [papelaria]/invólucros [papelaria]; embalagens para natas em papel; 

diagramas; arquivos de documentos [papelaria]; porta-documentos [papelaria]; blocos para 

desenho; tachas/pioneses; pranchetas de desenho; materiais de desenho; instrumentos de 

desenho; conjuntos de desenho; canetas de desenho; papel electrocardiógrafo; gravuras; en-

velopes [papelaria]; apagadores de quadros para escrever; águas-fortes (gravuras); toalhas 

de papel para o rosto; figurinhas [estatuetas] de papel «mâché»; arquivos [artigos de escri-

tório]; bandeiras de papel; folhetos; pastas para papéis/capas para papéis; pastas [papelaria]; 

formulários, impressos; canetas de tinta permanente; galés [tipografia]; globos terrestres; 

estampas gráficas; representações gráficas; cartões de felicitações; fitas gomadas [papelaria]; 

panos gomados para papelaria; hectográficos; cortes histológicos para fins pedagógicos; 

porta-passaportes; folhas de papel ou plástico com controlo de humidade para embalagem 

de produtos alimentares; fichas [ papelaria ]; índices; utensílios para escrever; tinteiros; ró-

tulos, não em matérias têxteis; livros registos [livros]; obras de arte litográfica; revistas [pe-

riódicos]; livros de facturas com decalque [papelaria]; manuais [manuais]; mapas geográ-

ficos; canetas de marcação [papelaria]; bases para copos de cerveja; humedecedores para 

superfícies com cola [material de escritório]; aparelhos para montagem de fotografias; car-

tões de felicitações musicais; toalhetes de papel para remover a maquilhagem/lenços de pa-

pel para remover a maquilhagem; guardanapos de mesa em papel; boletins; jornais; aparos 

para escrever; aparos de ouro; blocos de notas; números [caracteres de tipografia]; perfura-

dores para escritório; material para escritório, excepto móveis; oleografias; blocos [artigos 

de papelaria]; blocos de escrita/pastas de secretária; caixas de pintura [artigos escolares]; 
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tabuleiros de pintor; pinturas [imagens], com ou sem molduras; panfletos; pantógrafos [ins-

trumentos de desenho]; papel; folhas de papel [papelaria]; estojos para canetas/caixas para 

canetas; limpa-aparos; lapiseiras; porta-minas; porta-canetas; canetas [artigos de escritó-

rio]; periódicos; fotogravuras; fotografias [impressas]; imagens; letreiros de papel ou cartão; 

marcadores de pratos em papel; cartazes; impressos; produtos de impressão; prospectos; 

publicações impressas; furadores [artigos de escritório]; papel para radiografias; reprodu-

ções gráficas; fitas de papel; réguas de secção quadrada; réguas de desenho; material esco-

lar [papelaria]; raspadeiras [borrachas de apagar] para escritórios; painéis de sinalização 

de papel ou cartão; papel de prata; lápis para ardósias; livros de música; bobinas para fitas 

de tinta; almofadas para carimbos; porta-carimbos; carimbos para endereços; carimbos 

[sinetes]; estojos para carimbos [sinetes]; porta-canetas e porta-lápis; agrafadores [artigos 

de escritório]; cola de amido [adesivo] para papelaria ou para uso doméstico; materiais de 

embalagem feitos de amidos; artigos de papelaria; autocolantes [papelaria]; marca-pratos 

em papel; etiquetas para fichas; materiais de ensino [com excepção de aparelhos]; bilhetes; 

horários impressos; cromos excepto para jogos; decalcomanias; tubos em cartão; caracteres 

de imprensa [algarismos e letras]/letras [caracteres de imprensa]; papel de embrulho/papel 

de embalagem; pulseiras para fixação de instrumentos de escrita; ardósias para escrever; 

livros para escrever ou desenhar; materiais de escrita; papel de escrita; estojos de escrita 

[artigos de papelaria]; cartas; manuais de acolhimento para sócios; cartões de sócios para 

serviços de saúde; matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes); pro-

dutos de impressão relativos ao planeamento financeiro, análise de investimentos, alocação 

de portfólios e recomendações para a selecção de instrumentos financeiros; relatórios de 

investidores e manuais de utilizador.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604546 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079853

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

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

de animais, peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; 

chicotes, arreios e selaria; pastas diplomáticas; sacos para alpinistas; sacos para campistas; 

sacos [envelopes, bolsas] de couro, para embalagem/envelopes, de couro, para embala-

gem/bolsas, de couro, para embalagem; sacos de vestuário para viagem; sacos de rede para 

compras; sacos para desporto; sacos; sacos de praia; caixas para chapéus em couro; caixas 
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em couro ou cartão-couro; caixas de fibra vulcanizada; pastas para documentos; bastões/ben-

galas; estojos para cartões [porta-notas]; estojos, de couro ou cartão-couro; bainhas, para 

molas, em couro/coberturas, para molas, em couro; camurça, excepto para fins de limpeza/ 

/peles de camurça, excepto para fins de limpeza; revestimentos para móveis em couro; capas 

para chapéus-de-chuva; capas para animais/vestuário para animais de estimação; punhos 

para bengalas/punhos para bastões; mantas para cavalos; alcofas para transportar crianças; 

estojos para chaves; couro, em bruto ou semitrabalhado; imitação de couro; pele sintética 

[imitação de couro]; estojos para partituras; porta-moedas; mochilas de campismo/mochi-

las; sacos escolares/mochilas escolares; sacos para compras; bandoleiras [correias] de cou-

ro/bandoleiras/correias em couro (bandoleiras); alcofas para transportar crianças; bastões 

de alpinismo/cajados alpinos; tiras de couro/correias de couro; malas de viagem; sacos para 

ferramentas em couro, vazios; baús de viagem; sacos de viagem; conjuntos de artigos de 

bagagem [em couro]; guarnições em couro para móveis; baús [bagagem]; chapéus-de-chuva; 

estojos para artigos de toilette, não preenchidos; carteiras de bolso; sacos de compras com 

rodas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604546 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079854

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais [vestuário]; bandanas [lenços de pescoço]; sandá-

lias de banho; toucas de banho; cintos para dinheiro [vestuário]; camisolas; bonés [chape-

laria]; vestuário; vestuário para ginástica; vestuário para ciclistas; vestidos; agasalhos para 

as orelhas [vestuário]; chuteiras/botas para futebol; calçado; luvas [vestuário]; roupões; 

sapatos de ginástica; chapéus; faixas para a cabeça [vestuário]; casacos [vestuário]; malhas 

[vestuário]; perneiras [abafos para as pernas]/polainas; mitenes; vestuário para motoristas; 

gravatas; calças/ceroulas [vestuário]; ponchos; pulôveres/camisolas [pulôveres]; pijamas; 

vestuário pronto-a-vestir; roupões de banho; sandálias; saris; páreos; lenços de cabeça e 

pescoço; xales; camisas; sapatos; camisas de manga curta; saias; chinelos; peúgas; sapatos 

para desporto; meias; fatos; fatos de banho/fatos para natação; «sweaters»; t-shirts; calças; 

fatos de banho/calções de banho; uniformes; coletes para a pesca; viseiras [chapelaria]; ves-

tuário impermeável; fatos isotérmicos para esqui aquático.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604546 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079855

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; trabalhos de escritório; ad-

ministração do licenciamento de bens e serviços de terceiros; difusão de material publi-

citário; actualização de material publicitário;  serviços de anúncios/publicidade; agências 

de anúncios/agências de publicidade; aluguer de espaços publicitários; publicidade por 

correspondência; informações e aconselhamento comerciais aos consumidores [loja de 

aconselhamento ao consumidor]; análises de preço de custo; atendimento telefónico para 

assinantes indisponíveis; avaliações de empresas; gestão comercial de profissionais de es-

pectáculos; assistência de gestão de negócios; serviços de leilões; afixação de cartazes/publici-

dade exterior; serviços de guarda-livros/contabilidade; auditoria de negócios; consultadoria 

sobre gestão e organização empresarial; consultadoria de gestão de negócios; consultadoria 

sobre organização de negócios; consultadoria profissional de negócios; gestão comercial 

de desportistas; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; 

serviços de comparação de preços; compilação de informações em bases de dados infor-

máticas; sistematização de informações em bases de dados informáticas; pesquisa de dados 

em arquivos informáticos para terceiros; demonstração de produtos; difusão de material 

publicitário; serviços de peritagens em negócios comerciais; agências de emprego; organi-

zação de exposições para fins comerciais ou publicitários; organização de desfiles de moda 

para fins promocionais; gestão informatizada de arquivos; previsões económicas; agências 

de importação e exportação; assistência de gestão comercial ou industrial; agências de 

informações comerciais; informações de negócios; inquéritos de negócios; investigações 

empresariais; facturação; serviços de layout para fins publicitários; consultadoria de gestão 

de pessoal; serviços de assessoria para gestão de negócios; estudos de marketing; pesquisas 

de marketing; marketing; serviços de manequim para publicidade ou promoção de vendas; 

serviços recolha e compilação de artigos de imprensa; publicidade on-line numa rede in-

formática; organização de feiras para fins comerciais ou publicitários; serviços de tercei-

rização [assistência de negócios]; preparação de folhas de pagamento de salários; serviços 

de fotocópias; sondagens de opinião; processamento de texto; processamento administra-

tivo de ordens de compra; serviços de aquisição para terceiros [compra de bens e serviços 

para outras empresas]; produção de filmes publicitários; relações públicas; preparação de 
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colunas publicitárias; publicação de textos publicitários; redacção de textos publicitários; 

publicidade radiofónica/anúncios comerciais na rádio; recrutamento de pessoal; aluguer 

de equipamentos e máquinas de escritório; aluguer de máquinas de fotocópias; aluguer 

de tempo publicitário em meios de comunicação; reprodução de documentos; pesquisa 

de negócios; serviços de venda a retalho ou por grosso de produtos farmacêuticos, veteri-

nários e sanitários e suprimentos medicinais; venda a retalho e por grosso de cosméticos 

e produtos de higiene pessoal, produtos de telecomunicações, computadores, software 

informático, aplicações de software informático, hardware informático, dispositivos perifé-

ricos de computador, publicações electrónicas, dispositivos médicos, veículos, maquinaria, 

relógios, relógios de mesa e de parede, produtos de impressão, produtos de papel, artigos 

de papelaria, artigos de couro ou imitação de couro, sacos, sacos de bagagem, vestuário, 

chapelaria, calçado; promoção de vendas para terceiros; distribuição de amostras; serviços 

de secretariado; angariação de patrocínios; elaboração de extractos de contas; compilação 

de estatísticas; preparação de impostos; serviços de telemarketing; publicidade televisiva/ 

/anúncios comerciais televisivos; testes psicológicos para selecção de pessoal; transcrição; 

dactilografia; processamento administrativo de ordens de compra; consultadoria de gestão 

de pessoal; processamento de dados informáticos; gestão de dados informáticos; serviços 

de publicidade e informações promocionais de vendas, negócios; atendimento telefónico 

para terceiros); fornecimento de vendas, negócios, publicidade e informações promocio-

nais por meio de uma rede informática mundial; a reunião, para o benefício de terceiros, 

de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes ver e adquirir convenientemente os 

produtos a partir de um website e de um ponto de venda por grosso na internet de produtos 

generalizados; serviços de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas de 

endereços; serviços de encomendas [para terceiros]; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; programas de fidelidade ou serviços de 

redempção de planos de incentivos em conexão com o fornecimento de benefícios de valor 

para os clientes; assistência de gestão de negócios; análise de gestão de negócios; serviços 

de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604546 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079856

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36
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[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; subscrição de 

seguros contra acidentes; serviços de agências de alojamento [apartamentos]; serviços ac-

tuariais; análises financeiras; gestão de edifícios de apartamentos; avaliação de imóveis; 

avaliação de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação numis-

mática; avaliação de selos; serviços bancários; «home banking»; corretagem; corretagem de 

créditos de carbono; serviços de liquidação de negócios financeiros; investimentos de ca-

pital/investimentos de fundos/investimento de capital; compensação, financeira/operações 

de compensação financeira; cobrança de rendas; organização de colectas; consultadoria 

financeira; consultadoria de seguros; bureaux de crédito; serviços de cartões de crédito; 

emissão de cartões de crédito; despacho alfandegário; serviços de cartão de débito; agên-

cias de cobrança de dívidas; serviços de assessoria sobre dívidas; agências imobiliárias; 

gestão imobiliária; avaliação financeira [seguros, banca, imobiliária]; estimativas de custos 

de reparações [avaliação financeira]; avaliação financeira da madeira na árvore/valorização 

financeira da madeira na árvore; factoring; serviços de financiamento; subscrição de segu-

ros contra incêndios; avaliações fiscais/valorizações fiscais; angariação de fundos de benefi-

cência; transferências electrónicas de fundos; subscrição de seguros de saúde; financiamen-

to de compras em leasing/financiamento de arrendamento de longa duração; serviços de 

correctores imobiliários/corretagem de imóveis; informações financeiras; informações de 

seguros; empréstimos a prestações; corretagem de seguros; subscrição de seguros; leasing 

de explorações agrícolas; empréstimos sobre penhores; subscrição de seguros de vida; em-

préstimos [financiamento]; gestão financeira; subscrição de seguros marítimos; operações 

de câmbios; hipotecas bancárias; fundos mútuos; empréstimos sobre penhores; serviços de 

fundos de previdência; leasing de imóveis; aluguer de escritórios [imobiliário]; aluguer de 

andares/aluguer de apartamentos; serviços de pagamento de pensões de reforma; depósi-

tos em cofres-fortes; serviços bancários de poupança; corretagem de títulos/corretagem na 

bolsa; patrocínio financeiro; cotações da bolsa; serviços de corretagem de acções; serviços 

de empréstimos com garantia/cauções/garantias; emissão de títulos de valor; emissão de 

cheques de viagem [cheques]; administração fiduciária/serviços fiduciários; depósitos de 

valores; verificação de cheques [cheques]; serviços de gestão de capital; planeamento finan-

ceiro; análise de investimentos; serviços de alocação de portfólios; prestação de informa-

ções relativas ao planeamento financeiro, análise de investimentos, alocação de portfólios 

e recomendações para a selecção de instrumentos financeiros através de uma rede infor-

mática mundial; serviços financeiros; serviços de assessoria financeira; financiamento de 

empréstimos; serviços de consultadoria profissional em matéria de seguros, financiamen-

tos, pensões, anuidades, imóveis e investimentos; financiamento de compras em leasing; 

serviços de corrector de imóveis; avaliação de carros; fornecimento de informações fiscais; 

serviços financeiros associados a programas de fidelidade ou planos de incentivos; serviços 

de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604546 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/079857

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; difusão de 

programas de rádio; difusão de programas de televisão; difusão de programas de televisão 

por cabo; comunicações por telefones celulares; fornecimento de «chatrooms» na Internet; 

comunicações por redes de fibra [fibra] óptica; comunicações por terminais de computador; 

serviços de boletim electrónico [serviços de telecomunicações]; transmissão de cartões de 

felicitações on-line; correio electrónico; envio de mensagens; agências noticiosas/agências 

de imprensa; serviços de «paging» [rádio, telefone ou outros meios de comunicação electró-

nica]; fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática mundial; for-

necimento de acesso de utilizador a redes informáticas mundiais; fornecimento de acesso 

a bases de dados; fornecimento de fóruns on-line; aluguer de aparelhos de fax; aluguer de 

modems; aluguer de equipamento de telecomunicação; aluguer de telefones; transmissões 

via satélite; aluguer de aparelhos de envio de mensagens; informações sobre telecomunica-

ções; fornecimento de canais de telecomunicações para serviços de televendas; serviços de 

encaminhamento e de junção de telecomunicações; serviços de teleconferência; transmis-

são de telegramas; comunicações por telegramas; serviços telegráficos; serviços telefónicos; 

comunicações por telefone; serviços de telex; transmissão de mensagens e imagens com o 

auxílio de computador; transmissões por fax; transmissão de arquivos digitais; serviços de 

videoconferência; serviços de correio de voz; serviços de difusão sem fios; leasing de tempo 

de acesso a uma base de dados informática; fornecimento de acesso a uma base de dados 

informática na rede informática mundial para pesquisa e recuperação de informações, 

dados, sítios web e recursos disponíveis em redes informáticas; fornecimento de acesso de 

utilizador a uma base de dados informatizada contendo publicações electrónicas e dados 

através de redes informáticas para fins de processamento e/ou visualização; fornecimento 

de acesso de utilizador a computadores remotos contendo publicações electrónicas, bo-

letins informativos, bases de dados e informações acessíveis via computador; serviços de 

assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604546 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079858

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.
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 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; provisão de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; aca-

demias [educação]; organização de concursos de beleza; reserva de lugares para espectácu-

los; publicação de livros; serviços de exploração de instalações desportivas; fornecimento 

de instalações de casino [jogos de fortuna e azar]; aluguer de cine-filmes/aluguer de filmes 

cinematográficos; exibições de filmes cinematográficos/exibição de filmes de cinema; ser-

viços de clube [de entretenimento ou educação]; «coaching» [formação]; organização e 

realização de colóquios; organização de competições [educação ou entretenimento]; orga-

nização de competições desportivas; organização e realização de concertos; realização de 

aulas de ginástica; organização e realização de conferências; organização e realização de 

congressos; cursos por correspondência; serviços de disco-jóquei; serviços de discoteca; do-

bragem; edição de fitas de vídeo; exames educacionais; edição electrónica; serviços de en-

tertainer; serviços de entretenimento/diversões; organização de exposições para fins cultu-

rais ou educativos; organização de desfiles de moda para fins de entretenimento; produção 

cinematográfica, excepto filmes publicitários; serviços de jogos fornecidos on-line a partir 

de uma rede informática; aluguer de equipamentos de jogos; fornecimento de instalações 

de golfe; serviços de orientação profissional [aconselhamento sobre a educação ou forma-

ção]; ensino de ginástica; serviços de clubes de saúde [formação sobre saúde e boa forma 

física]; informações sobre educação; informações sobre entretenimento; informações sobre 

actividades recreativas; serviços de intérprete de línguas; serviços de layout, excepto para 

fins publicitários; apresentação de espectáculos ao vivo; exploração de loterias; serviços de 

microfilmagem; aluguer de projectores e acessórios de cinema; fornecimento de instalações 

de museus [apresentação, exposições]; serviços de composição musical; «music-halls»; clu-

bes nocturnos; serviços de orquestra; organização de bailes; organização de espectáculos 

[serviços de empresário]; parques de diversão; serviços de «personal trainer» [treino físico]; 

reportagens fotográficas; fotografia; educação física; planeamento de festas [entretenimen-

to]; produção de filmes em fitas de vídeo; produção de música; fornecimento de instalações 

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

on-line, não transferíveis; publicação de livros e diários electrónicos on-line; entretenimen-

to de rádio; produção de programas de rádio e televisão; serviços de estúdio de gravação; 

fornecimento de instalações recreativas; aluguer de equipamentos de áudio; aluguer de 

câmaras de vídeo/aluguer de câmaras de vídeo portáteis; aluguer de campos desportivos; 

serviços de reportagens de informação; serviços de redacção de guiões; organização e rea-

lização de seminários; serviços escolares [educação]; produção de espectáculos; aluguer de 

gravações de som; aluguer de equipamentos desportivos, excepto veículos; cronometragem 

de eventos desportivos; aluguer de instalações de estádio; estúdios de cinema; serviços de 

legendagem; organização e realização de simpósios; ensino/serviços educativos/serviços de 

instrução/serviços de ensino; entretenimento televisivo; publicação de textos, excepto tex-

tos publicitários; redacção de textos, excepto textos publicitários; produções teatrais; ser-

viços de agência de bilhetes [entretenimento]; formação prática [demonstração]; tradução; 

aluguer de cassetes de vídeo; gravações de vídeo; reconversão profissional; organização e 

realização de workshops [formação]; publicação de diagramas, imagens e fotografias; pla-

neamento realização, hospedagem, organização e fornecimento de podcasts e workshops; 

concepção de cursos educativos, exames e qualificações; serviços de consultadoria relacio-

nados com a concepção de cursos de formação; interpretação; serviços de assessoria, con-

sultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604546 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079859

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e design relacionados com os mesmos; servi-

ços de análise e de pesquisa industrial; design e desenvolvimento de hardware e software 

informático; consultadoria em arquitectura; arquitectura; pesquisa bacteriológica; calibra-

gem [medição]; análises químicas; pesquisas químicas; investigação química; ensaios clíni-

cos; semeadura de nuvens; programação de computadores; actualização de software infor-

mático; consultadoria na concepção e desenvolvimento de hardware informático; manu-

tenção de software informático; análise de sistemas informáticos; duplicação de programas 

de informáticos; instalação de software informático; consultoria em software informático; 

conversão de dados ou documentos de suportes físicos para suportes electrónicos; conver-

são de dados e programas de computador [excepto conversão física]; design de decoração 

de interiores; design industrial; design de artes gráficas; design de sistemas informáticos; 

digitalização de documentos [digitalização]; auditorias sobre a energia; consultadoria na 

área de poupança de energia; engenharia; investigação no campo da protecção ambiental; 

previsão do tempo/informação meteorológica; análise grafológica [grafologia]; hospedagem 

de sites informáticos [websites]; serviços de consultadoria em tecnologia da informação [TI]; 

serviços de laboratório científico; levantamentos topográficos/agrimensura; criação e ma-

nutenção de sítios web para terceiros; pesquisa mecânica; monitorização de sistemas infor-

máticos por acesso remoto; análise para exploração petrolífera; design de embalagens/ser-

viços de design de embalagem; estudos de projectos técnicos; serviços de protecção contra 

vírus informáticos; serviços de controlo de qualidade; recuperação de dados informáticos; 

aluguer de computadores; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; 

pesquisa biológica; investigação científica; fornecimento de motores de busca para a inter-

net; hospedagem de servidores; aluguer de servidores Web; design de software informático; 

aluguer de software informático; software como serviço [SaaS]; «styling» [design indus-

trial]; agrimensura; investigação técnica; testes de materiais; inspecção técnica de veículos; 

análises de água; consultadoria em design de sítios web; segurança informática; serviços 

informáticos relacionados com o sistema de análise financeira; serviços de informática re-

lacionados com a interconexão do hardware e software informático; design de software de 

aplicação; serviços informáticos relacionados com a criação de índices de informação, sí-
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tios e recursos em redes informáticas; design, desenho e escrita comissionados, todos para 

a compilação de páginas web na Internet; criação e manutenção de sítios na web; desen-

volvimento de bases de dados informáticas; aluguer e leasing de aparelhos informáticos, e 

dados informáticos; criação, compilação e manutenção de um registo de nomes de domínio; 

codificação e decodificação de sinais electrónicos e informáticos; testes e avaliações sobre 

saúde e segurança no trabalho; serviços de assessoria, consultadoria e prestação de infor-

mações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604546 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079860

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de higiene e de beleza para seres huma-

nos ou animais; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura; serviços de medicina 

alternativa; serviços de aromaterapia; serviços de inseminação artificial; banhos públicos 

para fins de higiene; banhos turcos; serviços de bancos de sangue; quiropraxia; serviços de 

clínicas médicas; serviços de odontologia; design paisagístico; implantação de cabelo; cui-

dados de saúde; serviços de spa de saúde; centros de saúde; aconselhamento sobre saúde; 

casas de convalescença/casas de repouso; lares com acompanhamento médico; hospícios; 

hospitais; serviços de fertilização em vitro; massagens; assistência médica; aluguer de equi-

pamentos médicos; serviços de parteira; enfermagem, médica; serviços de optometrista; 

serviços de farmacêuticos, para elaborar receitas médicas; aconselhamento em farmácia; 

fisioterapia/terapia física; serviços de psicólogo; serviços de reabilitação/desintoxicação 

para toxicodependentes; salões de beleza; sanatórios; serviços de sauna; serviços de solá-

rio; cirurgias plásticas; serviços de telemedicina; serviços de terapia; serviços de visagistas; 

serviços de assessoria e consultadoria relacionados com vida saudável, hábitos alimentares 

saudáveis, nutrição, dieta e boa forma física; serviços de clínicas de saúde; serviços de saú-

de mental; serviços de consulta de cuidados de saúde; agrupamento, compilação, forneci-

mento e divulgação de informações relacionadas com vida saudável, hábitos alimentares 

saudáveis, nutrição, dieta e boa forma física; estudos em matéria de saúde; serviços de as-

sessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604546 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079861

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços jurídicos; serviços de segurança para a protecção de bens e pessoas; serviços 

pessoais e sociais prestados por terceiros, para satisfazer as necessidades dos indivíduos; 

serviços de agência de adopção; serviços de segurança/escolta pessoal; licenciamento de 

software informático [serviços jurídicos]; consultadoria de segurança; consultadoria de 

propriedade intelectual; serviços de cremação; agências de detectives; registo de nomes 

de domínio [serviços jurídicos]; aluguer de alarmes de incêndio; funerais; pesquisas genea-

lógicas; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de vigilância de propriedade 

intelectual; serviços de investigação de pessoas desaparecidas; serviços de investigação de 

antecedentes pessoais; investigação judicial; serviços de contencioso; abertura de fechadu-

ras de segurança; gestão de direitos de autor; serviços de mediação; monitorização de alar-

mes anti-roubo e de segurança; serviços de redes sociais; licenciamento de dados, imagens 

fixas, imagens em movimento, áudio e texto digitais; serviços de assessoria, consultadoria e 

prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604546 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079862

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.
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 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; produtos para limpar, po-

lir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções capila-

res; dentífricos; produtos para perfumar o ambiente; óleo de amêndoa; sabão de amêndoa; 

leite de amêndoa para fins cosméticos; produtos de aloé vera para fins cosméticos; pedras 

de alume [adstringentes]; âmbar [perfume]; anti-transpirantes [artigos de higiene pesso-

al]; produtos aromáticos [óleos essenciais]; cinzas vulcânicas para limpeza; adstringentes 

para fins cosméticos; essência de badiana; bálsamos excepto para fins medicinais; casca de 

«quillaja» para lavagem; sais de banho, não para uso medicinal; preparações cosméticas 

para o banho; tintas para a barba; óleo de bergamota; sais de branqueamento; preparações 

de branqueamento [descolorantes] para fins cosméticos; essências etéreas; óleos etéreos/ 

/óleos essenciais; cosméticos para as sobrancelhas; pestanas postiças; preparações cosmé-

ticas para as pestanas; adesivos para fixar pestanas postiças; adesivos para fixar o cabelo 

postiço; aromatizantes para bolos [óleos essenciais] aromas para bolos [óleos essenciais]; 

bases para perfumes de flores; extractos de flores [perfumes]; sabão para a transpiração 

do pés; geraniol; tintas para os cabelos/produtos colorantes para o cabelo; preparações 

para ondular o cabelo/preparações para a ondulação dos cabelos; spray para o cabelo; he-

liotropina; hena [tinta cosmética]; peróxido de hidrogénio para fins cosméticos; incenso; 

ionona [perfumaria]; óleo de jasmim; água de javel/hipoclorito de potássio; vaselina para 

fins cosméticos; varetas de incenso; kits de cosméticos; produtos para a remoção da laca; 

água de lavanda; óleo de lavanda; óleos essenciais de limão; sachês para perfumar a rou-

pa; brilhos para os lábios; batons; loções para fins cosméticos; toalhetes impregnados com 

loções cosméticas; preparações de maquilhagem; produtos de desmaquilhagem; maquilha-

gem; rímel; máscaras de beleza; geles de massagem, excepto para fins medicinais; sabões 

medicinais; leite de limpeza para fins higiénicos; essência de hortelã-pimenta [óleo essen-

cial]; hortelã-pimenta para perfumaria; colutórios para a boca, não para fins medicinais; 

almíscar [perfumaria]; produtos para os cuidados das unhas; autocolantes decorativos para 

as unhas; unhas postiças; produtos para polir; cremes para polir; papel para polir; pedras 

para polir; pomadas para fins cosméticos; potpourris [fragrâncias]; pós para maquilhagem; 

pedra-pomes; massas para couros de afiamento de navalhas de barba; óleo de rosas; safrol; 

madeira perfumada; água perfumada; champôs; pedras para barbear [adstringentes]; sabão 

de barbear; sabão para barbear; preparações para barbear; preparações para dar lustro 

[polimento]; pomada para calçado; cera para calçado; graxa para calçado; cera para sapa-

teiros; carboneto de silício [abrasivos]; preparações cosméticas para os cuidados da pele; 

preparações cosméticas para fins de emagrecimento; pedras de amacia; preparações para 

amaciar [goma]; sabões; sabões de avivamento para matérias têxteis; sprays para refrescar 

o hálito; tiras para refrescar o hálito; preparações para bronzear [cosméticos]; produtos de 

protecção solar; cotonetes [higiene pessoal]/sticks de algodão para fins cosméticos; pó-de-

-talco, para fins higiénicos; terpenos [óleos essenciais]; água-de-colónia; produtos de higie-

ne pessoal; decalcomanias decorativas para fins cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604537 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/079863

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiénicas para fins medicinais; ali-

mentos e substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos dietéticos para humanos e animais; emplastros, materiais para pensos; mate-

rial para obturações dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações para a destruição 

de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604537 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079864

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e máquinas-ferramentas; motores e máquinas motrizes (excepto para veículos 

terrestres); uniões e correias de transmissão (excepto para veículos terrestres); instrumen-

tos agrícolas excepto os accionados manualmente; chocadeiras para os ovos; máquinas de 

venda automática.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604537 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079865

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), de socorro e de 
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ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos para a gravação, transmissão ou re-

produção de som ou de imagens; suportes de dados magnéticos, discos acústicos; discos 

compactos, DVDs e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos de 

pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de processamento 

de dados, computadores; software informático; extintores; alarmes acústicos [de som]/alar-

mes sonoros; antenas (aerials)/antenas (antenas); agendas electrónicas; alarmes; alarmes de 

incêndio; altímetros; amplificadores; atendedores automáticos; palas de anti-encandeamen-

to/viseiras anti-reflexo; óculos anti-reflexo; dispositivos de anti-interferência [electricidade]; 

aparelhos de aviso anti-roubo; aparelhos de ensino audiovisual; sacos adaptados para lap-

tops; barómetros; carregadores de bateria; campainhas de alarme, eléctricas; campainhas 

de sinalização; campainhas [dispositivos de aviso]; binóculos; coletes  à prova de bala; ja-

quetas à prova de bala; discos de cálculo; máquinas de calcular; máquinas de vídeo portá-

teis; câmaras cinematográficas; máquinas fotográficas [fotografia]; cartões magnéticos co-

dificados; desenhos animados; estojos para óculos/estojos para pince-nez; leitores de casse-

tes; correias de telemóveis; correntes para óculos/correntes para pince-nez; carregadores 

para baterias eléctricas; chips [circuitos integrados]; cronógrafos [aparelhos de registo do 

tempo]; cronómetros [aparelhos de registo do tempo]; vestuário para protecção contra aci-

dentes, radiações e fogo; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; mecanismos accio-

nados com moedas para televisores; aparelhos eléctricos para comutação; comutadores; lei-

tores de discos compactos; comparadores; bússolas [instrumentos de medição]; bússolas di-

reccionais; dispositivos de memória informáticos; programas informáticos [programas], 

gravados; teclados de computador; programas operativos informáticos, gravados; software 

de jogos de computador; computadores; impressoras para uso com computadores; recipien-

tes para lentes de contacto; instrumentos cosmográficos; ciclotrões; câmaras escuras [foto-

grafia]; aparelhos de processamento de dados; suportes de dados magnéticos; suportes de 

dados ópticos; detectores; detectores de fumo; aparelhos de diagnóstico, não para uso me-

dicinal; dictafones; molduras digitais para fotografias; discos compactos [áudio e vídeo]; 

discos compactos [memórias somente de leitura (ROM)]; discos ópticos; discos, magnéti-

cos; aparelhos para medida de distâncias; aparelhos de registo à distância/aparelhos para o 

registo de distâncias; fatos de mergulho; aparelhos de dosagem/dosímetros; toques descar-

regáveis para telemóveis; arquivos de música descarregáveis; arquivos de imagens descarre-

gáveis; unidades de disco para computadores; campainhas eléctricas; tradutores electróni-

cos de bolso; etiquetas electrónicas para produtos; codificadores magnéticos; aparelhos de 

ampliação [fotografia]; cordões para óculos/cordões para pince-nez; dispositivos para a 

montagem de filmes cinematográficos/aparelhos para edição de filmes cinematográficos; 

filtros para máscaras respiratórias; extintores/aparelhos extintores de incêndios; batedores 

para incêndio; vestuário de protecção contra o fogo; bombas de incêndio; cobertores de in-

cêndio; flashes [fotografia]; disquetes; aparelhos para análise de alimentos; vestuário para 

protecção contra incêndios; aparelhos de sistemas de posicionamento global [GPS]; luvas 

de protecção contra acidentes; luvas para mergulhadores; auscultadores; aparelhos para re-

gulação do calor; capacetes de protecção; capacetes de protecção para desporto; capacetes 

para equitação; hologramas; pulseiras de identificação codificadas, magnéticas; cartões de 

identidade, magnéticos; indicadores de quantidade; indicadores de velocidade; circuitos in-

tegrados; cartões de circuitos integrados [cartões inteligentes]/cartões inteligentes [cartões 

de circuitos integrados]; aparelhos de intercomunicação; interfaces para computadores; 

juke boxes, musica/autómatos de música accionados com moedas [juke boxes]; juke boxes 

para computadores; kits mãos livres para telefones; joelheiras para trabalhadores; lanternas 

ópticas/lâmpadas ópticas; lanternas mágicas; computadores portáteis; lasers, não para uso 

medicinal; aparelhos e equipamentos salva-vidas; bóias salva-vidas; coletes salva-vidas; cin-
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tos salva-vidas; jangadas salva-vidas; reguladores de iluminação [reguladores], eléctri-

cos/reguladores de luz [reóstatos], eléctricos; díodos emissores de luz [LED]; fechaduras, 

eléctricas; linhas de «loch» [instrumentos de medida]; altifalantes; fitas magnéticas; fios 

magnéticos; ímãs; ímãs decorativos; lupas [óptica]; bússolas marítimas; máscaras de protec-

ção; máscaras de mergulho; instrumentos e máquinas de ensaio de materiais; medidas; apa-

relhos de medida; dispositivos de medida, eléctricos; instrumentos de medida; sinais mecâ-

nicos; instrumentos meteorológicos; microfones; microprocessadores; registadores de mi-

lhas para veículos/conta-quilómetros para veículos; modems; máquinas para contagem e 

triagem de dinheiro; aparelhos de monitorização, eléctricos; monitores [hardware informá-

tico]; monitores [programas informáticos]; ratos [equipamento de processamento de dados]; 

aparelhos e instrumentos náuticos; equipamentos de sinalização naval; instrumentos de na-

vegação; sinais de néon; redes de protecção contra acidentes; redes de segurança/redes sal-

va-vidas; computadores «notebook»; quadros de avisos electrónicos; instrumentos de ob-

servação; fibras ópticas [fibras] [fios condutores de raios luminosos]/fios condutores de raios 

luminosos [fibras ópticas [fibras]]; almofadas para ratos; pedómetros; canetas electrónicas 

[unidades de visualização]; periféricos de computador; periscópios; registros fonográfi-

cos/discos de gravação de som; fotocopiadoras [fotográficas, electrostáticas, térmicas]; apa-

relhos de fototelegrafia; leitores de DVD; calculadoras de bolso; ponteiros electrónicos 

emissores de luz; leitores digitais portáteis; aparelhos de medida de precisão; indicadores 

automáticos de baixa pressão nos pneus dos veículos [pneus]/indicadores automáticos de 

baixa pressão em pneus de veículos/indicadores automáticos de baixa pressão nos pneus de 

veículos; bujões indicadores de pressão para válvulas; medidores de pressão/manómetros; 

aparelhos de medição de pressão; indicadores de pressão; circuitos impressos; placas de cir-

cuitos impressos; sondas para fins científicos; processadores [unidades de processamento 

central]/unidades centrais de processamento [processadores]; programas informáticos 

[software descarregável]; ecrãs de projecção; aparelhos de projecção; equipamentos de protec-

ção para uso pessoal contra acidentes; publicações electrónicas, descarregáveis; máquinas 

de cartões perfurados para escritórios; aparelhos de radar; aparelhos para chamada de pes-

soas por rádio (pagers de rádio); aparelhos radiológicos para fins industriais; rádios; rádios 

para veículos; conjuntos de radiotelegrafia; conjuntos de radiotelefonia; aparelhos de segu-

rança de tráfego ferroviário; leitores de códigos de barras; leitores de caracteres ópticos; 

leitores [equipamentos de processamento de dados]; receptores de telefone; receptores de 

áudio e de vídeo; gira-discos; discos reflectores para vestuário, para a prevenção de aciden-

tes de trânsito; aparelhos de regulação, eléctricos; relés, eléctricos; instalações eléctricas 

para o controlo remoto de operações industriais; aparelhos electrodinâmicos para o con-

trolo remoto de sinais; aparelhos de controlo remoto; respiradores para filtragem do ar; 

máscaras respiratórias, excepto para respiração artificial/respiradores, excepto para respi-

ração artificial; reóstatos; sinais de trânsito, luminosos ou mecânicos; varinhas de vedores; 

réguas [instrumentos de medição]; sacarímetros; lonas de salvamento; salinómetros; apare-

lhos de navegação por satélite; satélites para fins científicos; balanças; digitalizadores [equi-

pamento de processamento de dados]; sapatos para protecção contra acidentes, radiações e 

fogo; lanternas de sinalização; painéis de sinalização, luminosos ou mecânicos; assobios de 

sinalização; transmissores de sinais electrónicos; sinais, luminosos ou mecânicos; sinais lu-

minosos; sirenes; aparelhos para medir a espessura da pele; projectores de diapositivos/apa-

relhos de projecção de acetatos;  aparelhos para medir ângulos de inclinação/inclinóme-

tros/indicadores de declive/indicadores de inclinação; peúgas, aquecidas electricamente; 

software informático, gravado; suportes de registos de som; aparelhos de transmissão de 

som; aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; sonómetros; linhas 

de sondas; lentes para óculos; armações de óculos; estojos para óculos; óculos [óptica]; apa-

relhos de controlo da velocidade para veículos; aparelhos para medição da velocidade [fo-
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tografia]; reguladores de velocidade para gira-discos; níveis de bolha; óculos para desporto; 

sistemas de aspersão para protecção contra incêndios; aparelhos de comando (direcção), 

automáticos, para veículos; leitores de áudio portáteis; estereoscópios; aparelhos estereos-

cópicos; fitas para o registo de som; estroboscópios; óculos de sol; gravadores de fitas mag-

néticas; unidades de fita magnética para computador; aparelhos de desmagnetização para 

fitas magnéticas; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; transmissores telefónicos; te-

lefones portáteis; teleimpressoras/telescritores; telepontos; aparelhos de televisão; caixas 

automáticos [ATM]; indicadores de temperatura; etiquetas indicadoras de temperatura, 

não para fins medicinais; terminais [electricidade]; instalações para prevenção de furtos, 

eléctricas; termómetros, não para uso medicinal; termóstatos; termóstatos para veículos; 

distribuidores de bilhetes; temporizadores, automáticos; aparelhos para registo do tempo; 

totalizadores; semáforos [dispositivos de sinalização]; transmissores [telecomunicações]; 

aparelhos transmissores [telecomunicações]; acetatos [fotografia]/diapositivos [fotografia]; 

transponders; urómetros; unidades de flash USB; aparelhos de navegação para veículos 

[computadores de bordo]; gravadores de vídeo; cassetes de vídeo; cartuchos de jogos de ví-

deo; ecrãs de vídeo; videotelefones; fitas de vídeo; visores, fotografia; voltímetros; máqui-

nas de voto; wafers para circuitos integrados; walkie-talkies; triângulos para aviso de avaria 

de veículos; balanças; aparelhos e instrumentos de pesagem; mangas de vento para indicar 

a direcção do vento; mastros para antenas sem fios; fios telefónicos; apoios para os pulsos 

para uso com computadores; tubos de raios-X não para uso medicinal; aparelhos de raios-X 

não para uso medicinal; fotografias de raios-X, excepto para fins medicinais; aparelhos e 

instalações para a produção de raios-X, não para uso medicinal; dispositivos de protecção 

contra raios-X, não para uso medicinal; hardware, firmware, periféricos e software infor-

máticos; aplicações de software para telemóveis, computadores «tablet», dispositivos portá-

teis e computadores; software informático fornecido na Internet; aparelhos de atendimento 

automático para aparelhos de comunicações; geradores de códigos; aparelhos para a codifi-

cação e decodificação de sinais; cassetes de áudio, disquetes, CD- ROMs e DVD-ROMs; 

programas de armazenamento de dados; servidores; estojos para computadores; aparelhos 

e instrumentos para gravação, recepção, transmissão e/ou reprodução de dados, informa-

ções, gravuras, imagens e/ou som; aparelhos e instrumentos electrónicos e informáticos 

para o débito e/ou crédito de contas financeiras e/ou para o pagamento de bens ou serviços; 

peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604537 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079866

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10
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[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários, membros, 

olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais de sutura; travesseiros insufláveis 

para fins medicinais; almofadas insufláveis para fins medicinais; colchões insufláveis para 

fins medicinais; máscaras anestésicas; ligaduras para articulações, ligaduras anatómicas/de 

suporte; ligaduras, elásticas; ligaduras de suspensão; ligaduras para os joelhos, ortopédicas; 

aparelhos vibratórios para camas; camas, feitas especialmente para fins medicinais; apare-

lhos para testes de sangue; bombas para tirar leite; preservativos; contraceptivos, não quí-

micos; espartilhos abdominais; muletas; almofadas para fins medicinais; aparelhos de diag-

nóstico para fins medicinais; instrumentos de acupunctura eléctricos; electrocardiógrafos; 

eléctrodos para fins medicinais; biberões/biberões para bebés; suportes para pés chatos; su-

portes para o arco plantar para calçado; móveis feitos especialmente para fins medicinais; 

aparelhos auditivos para surdos; protectores auriculares; inaladores; injectores para fins 

medicinais; lâmpadas para fins medicinais; lasers para fins medicinais; colheres para admi-

nistrar medicamentos; aparelhos de exercício físico, para fins medicinais; aparelhos de fi-

sioterapia; sondas para fins medicinais; pulsímetros; bombas para uso medicinal; aparelhos 

radiológicos para fins medicinais; ecrãs radiológicos para uso medicinal; aparelhos para 

reabilitação do corpo para fins medicinais; palmilhas ortopédicas [ortopédicas]; esfigmo-

manómetros/aparelhos para medição da pressão arterial/esfigmomanómetros; aparelhos e 

instrumentos cirúrgicos; implantes cirúrgicos [materiais artificiais]; seringas para injecções; 

seringas para uso medicinal; etiquetas indicadoras da temperatura para uso medicinal; 

aparelhos de teste para uso medicinal/aparelhos para uso em análises clínicas; embalagens 

térmicas para fins de primeiros socorros; termómetros para uso medicinal; vaporizadores 

com fins medicinais/pulverizadores para fins medicinais; peças e acessórios para todos os 

produtos supracitados.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604537 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079867

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos de locomoção por terra, ar ou água; aparelhos, máquinas e dispositivos 

para a aeronáutica; aviões; veículos aéreos; «air bags» [dispositivos de segurança para au-

tomóveis]; aeronaves; aviões anfíbios; ambulâncias; dispositivos anti-roubo para veículos; 

alarmes anti-roubo para veículos; capotas de automóveis, correntes de automóveis; pneus 

de automóveis [pneus]; carrocerias de automóveis; capas para carrinhos de crianças [car-

rinhos]; balões aerostáticos; barcaças; carrinhos; capas para assentos de veículos; assentos 

ejectores para aeronaves; capôs para veículos; estojos para a reparação de câmaras-de-

-ar; câmaras-de-ar para bicicletas, velocípedes; guarda-lamas; dispositivos antiderrapantes 

para pneus de veículos; pára-quedas; pedais para velocípedes; material circulante para vias 
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ferroviárias; lemes; estribos de veículos; capas para selins de bicicletas ou motocicletas; al-

forjes adaptados para bicicletas; selins para bicicletas, velocípedes ou motocicletas; cintos 

de segurança para assentos de veículos; scooters [veículos]; parafuso-hélices para embar-

cações; propulsores a hélice; propulsores [hélice] para navios; remos/gingas; hidroaviões; 

assentos de segurança para crianças, para veículos; assentos de veículos; segmentos de 

travões para veículos; binários [cambotas] de navios; navios; veículos para andar na neve; 

capas para pneus sobressalentes; carros desportivos; veículos eléctricos; veículos espaciais; 

veículos frigoríficos; veículos militares para transporte; veículos para locomoção por terra, 

ar, água ou por vias férreas; planadores; veículos de controlo remoto, com excepção dos 

brinquedos; iates; peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604537 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079868

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; re-

lógios despertadores; ligas de metais preciosos; âncoras [relojoaria]; relógios atómicos; 

emblemas em metais preciosos; barris [relojoaria]; broches [joalharia]; bustos em metais 

preciosos; estojos para relojoaria; estojos para relógios [apresentação]; berloques [joalharia]; 

correntes de relógios; amuletos [joalharia]/berloques [joalharia]; cronógrafos [relógios]; 

cronómetros; instrumentos cronométricos; cronoscópios; molas de gravata; estojos para 

relógios de mesa e de parede; relógios de mesa e de parede; relógios de mesa e de parede 

e relógios, eléctricos; movimentos de relojoaria; cloisonné [joalharia]; moedas; relógios de 

controlo [relógios-mestre]/relógios-mestre; figurinhas [estatuetas] de metais preciosos/esta-

tuetas de metais preciosos; ouro, em bruto ou batido; fios de ouro [joalharia]; ponteiros do 

relógio [relojoaria]; lingotes de metais preciosos; irídio; joalharia; estojos para joalharia 

[cofres]; porta-chaves [bugigangas ou berloques]; botões de punho; medalhas; movimentos 

para relógios de mesa ou de parede e relógios; ornamentos [joalharia]; ornamentos para 

chapéus em metais preciosos; alfinetes ornamentais; alfinetes [joalharia]; alfinetes de gra-

vata; ródio; anéis [joalharia]; estátuas em metais preciosos; cronómetros; relógios de sol/re-

lógios solares; tentos de cobre; pulseiras/braceletes para relógios de pulso/correias para 

relógios; vidros para relógios/cristais para relógios; estojos para relógios; relógios; relógios 

de pulso.

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

2013/05/10 302604537 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079869

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impres-

são; material de encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

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

(com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (excepto aparelhos); mate-

riais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); caracteres de impressão; 

clichés; folhas absorventes de papel ou plástico para embalagem de produtos alimentares; 

máquinas de endereçamento; fitas adesivas para papelaria ou para uso doméstico; adesivos 

[colas] para papelaria ou para uso doméstico; painéis publicitários de papel ou cartão; ál-

buns/livros de recortes; almanaques; cartões de participação [papelaria]; aguarelas/agua-

relas [pinturas]; godés de aguarelas para artistas; atlas; sacos de papel cónicos; sacos [enve-

lopes, bolsas] de papel ou plástico, para embalagem; sacos de lixo de papel ou de plástico; 

esferográficas; bibes de papel; pastas para folhas soltas; malhetes [encadernação]; aparelhos 

e máquinas de encadernação [material de escritório]; encadernações; ampara-livros; folhe-

tos; marcadores de livros; livros; envelopes para garrafas em cartão ou papel; invólucros 

para garrafas em cartão ou papel; laços de papel; caixas de cartão ou de papel; calendá-

rios; cartão; artigos de cartão; cartões/gráficos; catálogos; porta-livros de cheques [livros 

de cheques]; pano para encadernação; pano de encadernação; bases para copos e garrafas 

em papel; livros de banda desenhada; rolos de papel e cartões para o registo de programas 

informáticos; capas [papelaria]/invólucros [papelaria]; embalagens para natas em papel; 

diagramas; arquivos de documentos [papelaria]; porta-documentos [papelaria]; blocos para 

desenho; tachas/pioneses; pranchetas de desenho; materiais de desenho; instrumentos de 

desenho; conjuntos de desenho; canetas de desenho; papel electrocardiógrafo; gravuras; en-

velopes [papelaria]; apagadores de quadros para escrever; águas-fortes (gravuras); toalhas 

de papel para o rosto; figurinhas [estatuetas] de papel «mâché»; arquivos [artigos de escri-

tório]; bandeiras de papel; folhetos; pastas para papéis/capas para papéis; pastas [papelaria]; 

formulários, impressos; canetas de tinta permanente; galés [tipografia]; globos terrestres; 

estampas gráficas; representações gráficas; cartões de felicitações; fitas gomadas [papelaria]; 

panos gomados para papelaria; hectográficos; cortes histológicos para fins pedagógicos; 

porta-passaportes; folhas de papel ou plástico com controle de humidade para embalagem 

de produtos alimentares; fichas [papelaria]; índices; utensílios para escrever; tinteiros; rótu-

los, não em matérias têxteis; livros registos [livros]; obras de arte litográfica; revistas [peri-

ódicos]; livros de facturas com decalque [papelaria]; manuais [manuais]; mapas geográficos; 

canetas de marcação [papelaria]; bases para copos de cerveja; humedecedores para super-

fícies com cola [material de escritório]; aparelhos para montagem de fotografias; cartões de 

felicitações musicais; toalhetes de papel para remover a maquilhagem/lenços de papel para 

remover a maquilhagem; guardanapos de mesa em papel; boletins; jornais; aparos para 

escrever; aparos de ouro; blocos de notas; números [caracteres de tipografia]; perfuradores 

para escritório; material para escritório, excepto móveis; oleografias; blocos [artigos de pa-

pelaria]; blocos de escrita/pastas de secretária; caixas de pintura [artigos escolares]; tabu-

leiros de pintor; pinturas [imagens], com ou sem molduras; panfletos; pantógrafos [instru-
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mentos de desenho]; papel; folhas de papel [papelaria]; estojos para canetas/caixas para 

canetas; limpa-aparos; lapiseiras; porta-minas; porta-canetas; canetas [artigos de escritó-

rio]; periódicos; fotogravuras; fotografias [impressas]; imagens; letreiros de papel ou cartão; 

marcadores de pratos em papel; cartazes; impressos; produtos de impressão; prospectos; 

publicações impressas; furadores [artigos de escritório]; papel para radiografias; reprodu-

ções gráficas; fitas de papel; réguas de secção quadrada; réguas de desenho; material esco-

lar [papelaria]; raspadeiras [borrachas de apagar] para escritórios; painéis de sinalização 

de papel ou cartão; papel de prata; lápis para ardósias; livros de música; bobinas para fitas 

de tinta; almofadas para carimbos; porta-carimbos; carimbos para endereços; carimbos 

[sinetes]; estojos para carimbos [sinetes]; porta-canetas e porta-lápis; agrafadores [artigos 

de escritório]; cola de amido [adesivo] para papelaria ou para uso doméstico; materiais de 

embalagem feitos de amidos; artigos de papelaria; autocolantes [papelaria]; marca-pratos 

em papel; etiquetas para fichas; materiais de ensino [com excepção de aparelhos]; bilhetes; 

horários impressos; cromos excepto para jogos; decalcomanias; tubos em cartão; caracteres 

de imprensa [algarismos e letras]/letras [caracteres de imprensa]; papel de embrulho/papel 

de embalagem; pulseiras para fixação de instrumentos de escrita; ardósias para escrever; 

livros para escrever ou desenhar; materiais de escrita; papel de escrita; estojos de escrita 

[artigos de papelaria]; cartas; manuais de acolhimento para sócios; cartões de sócios para 

serviços de saúde; matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes); pro-

dutos de impressão relativos ao planeamento financeiro, análise de investimentos, alocação 

de portfólios e recomendações para a selecção de instrumentos financeiros; relatórios de 

investidores e manuais de utilizador.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604537 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079870

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

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

de animais, peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; 

chicotes, arreios e selaria; pastas diplomáticas; sacos para alpinistas; sacos para campistas; 

sacos [envelopes, bolsas] de couro, para embalagem/envelopes, de couro, para embalagem/ 

/bolsas, de couro, para embalagem; sacos de vestuário para viagem; sacos de rede para com-

pras; sacos para desporto; sacos; sacos de praia; caixas para chapéus em couro; caixas em 

couro ou cartão-couro; caixas de fibra vulcanizada; pastas para documentos; bastões/ben-

galas; estojos para cartões [porta-notas]; estojos, de couro ou cartão-couro; bainhas, para 

molas, em couro/coberturas, para molas, em couro; camurça, excepto para fins de limpeza/ 

/peles de camurça, excepto para fins de limpeza; revestimentos para móveis em couro; capas 

para chapéus-de-chuva; capas para animais/vestuário para animais de estimação; punhos 
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para bengalas/punhos para bastões; mantas para cavalos; alcofas para transportar crianças; 

estojos para chaves; couro, em bruto ou semitrabalhado; imitação de couro; pele sintética 

[imitação de couro]; estojos para partituras; porta-moedas; mochilas de campismo/mochi-

las; sacos escolares/mochilas escolares; sacos para compras; bandoleiras [correias] de cou-

ro/bandoleiras/correias em couro (bandoleiras); alcofas para transportar crianças; bastões 

de alpinismo/cajados alpinos; tiras de couro/correias de couro; malas de viagem; sacos para 

ferramentas em couro, vazios; baús de viagem; sacos de viagem; conjuntos de artigos de 

bagagem [em couro]; guarnições em couro para móveis; baús [bagagem]; chapéus-de-chuva; 

estojos para artigos de toilette, não preenchidos; carteiras de bolso; sacos de compras com 

rodas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604537 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079871

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais [vestuário]; bandanas [lenços de pescoço]; sandá-

lias de banho; toucas de banho; cintos para dinheiro [vestuário]; camisolas; bonés [chape-

laria]; vestuário; vestuário para ginástica; vestuário para ciclistas; vestidos; agasalhos para 

as orelhas [vestuário]; chuteiras/botas para futebol; calçado; luvas [vestuário]; roupões; 

sapatos de ginástica; chapéus; faixas para a cabeça [vestuário]; casacos [vestuário]; malhas 

[vestuário]; perneiras [abafos para as pernas]/polainas; mitenes; vestuário para motoristas; 

gravatas; calças/ceroulas [vestuário]; ponchos; pulôveres/camisolas [pulôveres]; pijamas; 

vestuário pronto-a-vestir; roupões de banho; sandálias; saris; páreos; lenços de cabeça e 

pescoço; xales; camisas; sapatos; camisas de manga curta; saias; chinelos; peúgas; sapatos 

para desporto; meias; fatos; fatos de banho/fatos para natação; «sweaters»; t-shirts; calças; 

fatos de banho/calções de banho; uniformes; coletes para a pesca; viseiras [chapelaria]; ves-

tuário impermeável; fatos isotérmicos para esqui aquático.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604537 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079872

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17
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[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; trabalhos de escritório; ad-

ministração do licenciamento de bens e serviços de terceiros; difusão de material publi-

citário; actualização de material publicitário; serviços de anúncios/publicidade; agências 

de anúncios/agências de publicidade; aluguer de espaços publicitários; publicidade por 

correspondência; informações e aconselhamento comerciais aos consumidores [loja de 

aconselhamento ao consumidor]; análises de preço de custo; atendimento telefónico para 

assinantes indisponíveis; avaliações de empresas; gestão comercial de profissionais de es-

pectáculos; assistência de gestão de negócios; serviços de leilões; afixação de cartazes/publici-

dade exterior; serviços de guarda-livros/contabilidade; auditoria de negócios; consultadoria 

sobre gestão e organização empresarial; consultadoria de gestão de negócios; consultadoria 

sobre organização de negócios; consultadoria profissional de negócios; gestão comercial 

de desportistas; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; 

serviços de comparação de preços; compilação de informações em bases de dados infor-

máticas; sistematização de informações em bases de dados informáticas; pesquisa de dados 

em arquivos informáticos para terceiros; demonstração de produtos; difusão de material 

publicitário; serviços de peritagens em negócios comerciais; agências de emprego; organi-

zação de exposições para fins comerciais ou publicitários; organização de desfiles de moda 

para fins promocionais; gestão informatizada de arquivos; previsões económicas; agências 

de importação e exportação; assistência de gestão comercial ou industrial; agências de 

informações comerciais; informações de negócios; inquéritos de negócios; investigações 

empresariais; facturação; serviços de layout para fins publicitários; consultadoria de gestão 

de pessoal; serviços de assessoria para gestão de negócios; estudos de marketing; pesquisas 

de marketing; marketing; serviços de manequim para publicidade ou promoção de vendas; 

serviços recolha e compilação de artigos de imprensa; publicidade on-line numa rede in-

formática; organização de feiras para fins comerciais ou publicitários; serviços de tercei-

rização [assistência de negócios]; preparação de folhas de pagamento de salários; serviços 

de fotocópias; sondagens de opinião; processamento de texto; processamento administra-

tivo de ordens de compra; serviços de aquisição para terceiros [compra de bens e serviços 

para outras empresas]; produção de filmes publicitários; relações públicas; preparação de 

colunas publicitárias; publicação de textos publicitários; redacção de textos publicitários; 

publicidade radiofónica/anúncios comerciais na rádio; recrutamento de pessoal; aluguer 

de equipamentos e máquinas de escritório; aluguer de máquinas de fotocópias; aluguer 

de tempo publicitário em meios de comunicação; reprodução de documentos; pesquisa 

de negócios; serviços de venda a retalho ou por grosso de produtos farmacêuticos, veteri-

nários e sanitários e suprimentos medicinais; venda a retalho e por grosso de cosméticos 

e produtos de higiene pessoal, produtos de telecomunicações, computadores, software 

informático, aplicações de software informático, hardware informático, dispositivos perifé-

ricos de computador, publicações electrónicas, dispositivos médicos, veículos, maquinaria, 

relógios, relógios de mesa e de parede, produtos de impressão, produtos de papel, artigos 

de papelaria, artigos de couro ou imitação de couro, sacos, sacos de bagagem, vestuário, 

chapelaria, calçado; promoção de vendas para terceiros; distribuição de amostras; serviços 

de secretariado; angariação de patrocínios; elaboração de extractos de contas; compilação 

de estatísticas; preparação de impostos; serviços de telemarketing; publicidade televisiva/ 

/anúncios comerciais televisivos; testes psicológicos para selecção de pessoal; transcrição; 

dactilografia; processamento administrativo de ordens de compra; consultadoria de gestão 
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de pessoal; processamento de dados informáticos; gestão de dados informáticos; serviços 

de publicidade e informações promocionais de vendas, negócios; atendimento telefónico 

para terceiros); fornecimento de vendas, negócios, publicidade e informações promocio-

nais por meio de uma rede informática mundial; a reunião, para o benefício de terceiros, 

de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes ver e adquirir convenientemente os 

produtos a partir de um website e de um ponto de venda por grosso na internet de produtos 

generalizados; serviços de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas de 

endereços; serviços de encomendas [para terceiros]; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; programas de fidelidade ou serviços de 

redempção de planos de incentivos em conexão com o fornecimento de benefícios de valor 

para os clientes; assistência de gestão de negócios; análise de gestão de negócios; serviços 

de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604537 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079873

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; subscrição de 

seguros contra acidentes; serviços de agências de alojamento [apartamentos]; serviços 

actuariais; análises financeiras; gestão de edifícios de apartamentos; avaliação de imóveis; 

avaliação de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação numis-

mática; avaliação de selos; serviços bancários; «home banking»; corretagem; corretagem de 

créditos de carbono; serviços de liquidação de negócios, financeiros; investimentos de ca-

pital/investimentos de fundos/investimento de capital; compensação, financeira/operações 

de compensação, financeira; cobrança de rendas; organização de colectas; consultadoria 

financeira; consultadoria de seguros; bureaux de crédito; serviços de cartões de crédito; 

emissão de cartões de crédito; despacho alfandegário; serviços de cartão de débito; agên-

cias de cobrança de dívidas; serviços de assessoria sobre dívidas; agências imobiliárias; 

gestão imobiliária; avaliação financeira [seguros, banca, imobiliária]; estimativas de custos 

de reparações [avaliação financeira]; avaliação financeira da madeira na árvore/valorização 

financeira da madeira na árvore; factoring; serviços de financiamento; subscrição de segu-

ros contra incêndios; avaliações fiscais/valorizações fiscais; angariação de fundos de benefi-

cência; transferência electrónicas de fundos; subscrição de seguros de saúde; financiamento 

de compras em leasing/financiamento de arrendamento de longa duração; serviços de 

correctores imobiliários/corretagem de imóveis; informações financeiras; informações de 

seguros; empréstimos a prestações; corretagem de seguros; subscrição de seguros; leasing 

de explorações agrícolas; empréstimos sobre penhores; subscrição de seguros de vida; em-

préstimos [financiamento]; gestão financeira; subscrição de seguros marítimos; operações 
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de câmbios; hipotecas bancárias; fundos mútuos; empréstimos sobre penhores; serviços de 

fundos de previdência; leasing de imóveis; aluguer de escritórios [imobiliário]; aluguer de 

andares/aluguer de apartamentos; serviços de pagamento de pensões de reforma; depósi-

tos em cofres-fortes; serviços bancários de poupança; corretagem de títulos/corretagem na 

bolsa; patrocínio financeiro; cotações da bolsa; serviços de corretagem de acções; serviços 

de empréstimos com garantia/cauções/garantias; emissão de títulos de valor; emissão de 

cheques de viagem [cheques]; administração fiduciária/serviços fiduciários; depósitos de 

valores; verificação de cheques [cheques]; serviços de gestão de capital; planeamento finan-

ceiro; análise de investimentos; serviços de alocação de portfólios; prestação de informa-

ções relativas ao planeamento financeiro, análise de investimentos, alocação de portfólios 

e recomendações para a selecção de instrumentos financeiros através de uma rede infor-

mática mundial; serviços financeiros; serviços de assessoria financeira; financiamento de 

empréstimos; serviços de consultadoria profissional em matéria de seguros, financiamen-

tos, pensões, anuidades, imóveis e investimentos; financiamento de compras em leasing; 

serviços de corrector de imóveis; avaliação de carros; fornecimento de informações fiscais; 

serviços financeiros associados a programas de fidelidade ou planos de incentivos; serviços 

de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604537 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079874

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; difusão de 

programas de rádio; difusão de programas de televisão; difusão de programas de televisão 

por cabo; comunicações por telefones celulares; fornecimento de «chatrooms» na Internet; 

comunicações por redes de fibra [fibra] óptica; comunicações por terminais de computador; 

serviços de boletim electrónico [serviços de telecomunicações]; transmissão de cartões de 

felicitações on-line; correio electrónico; envio de mensagens; agências noticiosas/agências 

de imprensa; serviços de «paging» [rádio, telefone ou outros meios de comunicação electró-

nica]; fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática mundial; for-

necimento de acesso de utilizador a redes informáticas mundiais; fornecimento de acesso 

a bases de dados; fornecimento de fóruns on-line; aluguer de aparelhos de fax; aluguer de 

modems; aluguer de equipamento de telecomunicação; aluguer de telefones; transmissões 

via satélite; aluguer de aparelhos de envio de mensagens; informações sobre telecomunica-

ções; fornecimento de canais de telecomunicações para serviços de televendas; serviços de 

encaminhamento e de junção de telecomunicações; serviços de teleconferência; transmis-

são de telegramas; comunicações por telegramas; serviços telegráficos; serviços telefónicos; 

comunicações por telefone; serviços de telex; transmissão de mensagens e imagens com o 
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auxílio de computador; transmissões por fax; transmissão de arquivos digitais; serviços de 

videoconferência; serviços de correio de voz; serviços de difusão sem fios; leasing de tempo 

de acesso a uma base de dados informática; fornecimento de acesso a uma base de dados 

informática na rede informática mundial para pesquisa e recuperação de informações, 

dados, sítios web e recursos disponíveis em redes informáticas; fornecimento de acesso de 

utilizador a uma base de dados informatizada contendo publicações electrónicas e dados 

através de redes informáticas para fins de processamento e/ou visualização; fornecimento 

de acesso de utilizador a computadores remotos contendo publicações electrónicas, bo-

letins informativos, bases de dados e informações acessíveis via computador; serviços de 

assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604537 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079875

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; provisão de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; aca-

demias [educação]; organização de concursos de beleza; reserva de lugares para espectácu-

los; publicação de livros; serviços de exploração de instalações desportivas; fornecimento 

de instalações de casino [jogos de fortuna e azar]; aluguer de cine-filmes/aluguer de filmes 

cinematográficos; exibições de filmes cinematográficos/exibição de filmes de cinema; ser-

viços de clube [de entretenimento ou educação]; «coaching» [formação]; organização e 

realização de colóquios; organização de competições [educação ou entretenimento]; orga-

nização de competições desportivas; organização e realização de concertos; realização de 

aulas de ginástica; organização e realização de conferências; organização e realização de 

congressos; cursos por correspondência; serviços de disco-jóquei; serviços de discoteca; do-

bragem; edição de fitas de vídeo; exames educacionais; edição electrónica; serviços de en-

tertainer; serviços de entretenimento/diversões; organização de exposições para fins cultu-

rais ou educativos; organização de desfiles de moda para fins de entretenimento; produção 

cinematográfica, excepto filmes publicitários; serviços de jogos fornecidos on -line a partir 

de uma rede informática; aluguer de equipamentos de jogos; fornecimento de instalações 

de golfe; serviços de orientação profissional [aconselhamento sobre a educação ou forma-

ção]; ensino de ginástica; serviços de clubes de saúde [formação sobre saúde e boa forma 

física]; informações sobre educação; informações sobre entretenimento; informações sobre 

actividades recreativas; serviços de intérprete de línguas; serviços de layout, excepto para 

fins publicitários; apresentação de espectáculos ao vivo; exploração de loterias; serviços de 

microfilmagem; aluguer de projectores e acessórios de cinema; fornecimento de instalações 

de museus [apresentação, exposições]; serviços de composição musical; «music-halls»; clu-

bes nocturnos; serviços de orquestra; organização de bailes; organização de espectáculos 
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[serviços de empresário]; parques de diversão; serviços de «personal trainer» [treino físico]; 

reportagens fotográficas; fotografia; educação física; planeamento de festas [entretenimen-

to]; produção de filmes em fitas de vídeo; produção de música; fornecimento de instalações 

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

on-line, não transferíveis; publicação de livros e diários electrónicos on-line; entretenimen-

to de rádio; produção de programas de rádio e televisão; serviços de estúdio de gravação; 

fornecimento de instalações recreativas; aluguer de equipamentos de áudio; aluguer de 

câmaras de vídeo/aluguer de câmaras de vídeo portáteis; aluguer de campos desportivos; 

serviços de reportagens de informação; serviços de redacção de guiões; organização e rea-

lização de seminários; serviços escolares [educação]; produção de espectáculos; aluguer de 

gravações de som; aluguer de equipamentos desportivos, excepto veículos; cronometragem 

de eventos desportivos; aluguer de instalações de estádio; estúdios de cinema; serviços de 

legendagem; organização e realização de simpósios; ensino/serviços educativos/serviços de 

instrução/serviços de ensino; entretenimento televisivo; publicação de textos, excepto tex-

tos publicitários; redacção de textos, excepto textos publicitários; produções teatrais; ser-

viços de agência de bilhetes [entretenimento]; formação prática [demonstração]; tradução; 

aluguer de cassetes de vídeo; gravações de vídeo; reconversão profissional; organização e 

realização de workshops [formação]; publicação de diagramas, imagens e fotografias; pla-

neamento realização, hospedagem, organização e fornecimento de podcasts e workshops; 

concepção de cursos educativos, exames e qualificações; serviços de consultadoria relacio-

nados com a concepção de cursos de formação; interpretação; serviços de assessoria, con-

sultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604537 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079876

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e design relacionados com os mesmos; servi-

ços de análise e de pesquisa industrial; design e desenvolvimento de hardware e software 

informático; consultadoria em arquitectura; arquitectura; pesquisa bacteriológica; calibra-

gem [medição]; análises químicas; pesquisas químicas; investigação química; ensaios clíni-

cos; semeadura de nuvens; programação de computadores; actualização de software infor-

mático; consultadoria na concepção e desenvolvimento de hardware informático; manu-

tenção de software informático; análise de sistemas informáticos; duplicação de programas 

de informáticos; instalação de software informático; consultoria em software informático; 

conversão de dados ou documentos de suportes físicos para suportes electrónicos; conver-

são de dados e programas de computador [excepto conversão física]; design de decoração 

de interiores; design industrial; design de artes gráficas; design de sistemas informáticos; 
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digitalização de documentos [digitalização]; auditorias sobre a energia; consultadoria na 

área de poupança de energia; engenharia; investigação no campo da protecção ambiental; 

previsão do tempo/informação meteorológica; análise grafológica [grafologia]; hospedagem 

de sites informáticos [websites]; serviços de consultadoria em tecnologia da informação [TI]; 

serviços de laboratório científico; levantamentos topográficos/agrimensura; criação e ma-

nutenção de sítios web para terceiros; pesquisa mecânica; monitorização de sistemas infor-

máticos por acesso remoto; análise para exploração petrolífera; design de embalagens/ser-

viços de design de embalagem; estudos de projectos técnicos; serviços de protecção contra 

vírus informáticos; serviços de controlo de qualidade; recuperação de dados informáticos; 

aluguer de computadores; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; 

pesquisa biológica; investigação científica; fornecimento de motores de busca para a inter-

net; hospedagem de servidores; aluguer de servidores Web; design de software informático; 

aluguer de software informático; software como serviço [SaaS]; «styling» [design indus-

trial]; agrimensura; investigação técnica; testes de materiais; inspecção técnica de veículos; 

análises de água; consultadoria em design de sítios web; segurança informática; serviços 

informáticos relacionados com o sistema de análise financeira; serviços de informática re-

lacionados com a interconexão do hardware e software informático; design de software de 

aplicação; serviços informáticos relacionados com a criação de índices de informação, sí-

tios e recursos em redes informáticas; design, desenho e escrita comissionados, todos para 

a compilação de páginas web na Internet; criação e manutenção de sítios na web; desen-

volvimento de bases de dados informáticas; aluguer e leasing de aparelhos informáticos, e 

dados informáticos; criação, compilação e manutenção de um registo de nomes de domínio; 

codificação e decodificação de sinais electrónicos e informáticos; testes e avaliações sobre 

saúde e segurança no trabalho; serviços de assessoria, consultadoria e prestação de infor-

mações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604537 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079877

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de higiene e de beleza para seres huma-

nos ou animais; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura; serviços de medicina 

alternativa; serviços de aromaterapia; serviços de inseminação artificial; banhos públicos 

para fins de higiene; banhos turcos; serviços de bancos de sangue; quiropraxia; serviços de 

clínicas médicas; serviços de odontologia; design paisagístico; implantação de cabelo; cui-

dados de saúde; serviços de spa de saúde; centros de saúde; aconselhamento sobre saúde; 

casas de convalescença/casas de repouso; lares com acompanhamento médico; hospícios; 

hospitais; serviços de fertilização em vitro; massagens; assistência médica; aluguer de equi-
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pamentos médicos; serviços de parteira; enfermagem, médica; serviços de optometrista; 

serviços de farmacêuticos, para elaborar receitas médicas; aconselhamento em farmácia; 

fisioterapia/terapia física; serviços de psicólogo; serviços de reabilitação/desintoxicação 

para toxicodependentes; salões de beleza; sanatórios; serviços de sauna; serviços de solá-

rio; cirurgias plásticas; serviços de telemedicina; serviços de terapia; serviços de visagistas; 

serviços de assessoria e consultadoria relacionados com vida saudável, hábitos alimentares 

saudáveis, nutrição, dieta e boa forma física; serviços de clínicas de saúde; serviços de saú-

de mental; serviços de consulta de cuidados de  saúde; agrupamento, compilação, forneci-

mento e divulgação de informações relacionadas com vida saudável, hábitos alimentares 

saudáveis, nutrição, dieta e boa forma física; estudos em matéria de saúde; serviços de as-

sessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604537 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/079878

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços jurídicos; serviços de segurança para a protecção de bens e pessoas; serviços 

pessoais e sociais prestados por terceiros, para satisfazer as necessidades dos indivíduos; 

serviços de agência de adopção; serviços de segurança/escolta pessoal; licenciamento de 

software informático [serviços jurídicos]; consultadoria de segurança; consultadoria de 

propriedade intelectual; serviços de cremação; agências de detectives; registo de nomes 

de domínio [serviços jurídicos]; aluguer de alarmes de incêndio; funerais; pesquisas genea-

lógicas; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de vigilância de propriedade 

intelectual; serviços de investigação de pessoas desaparecidas; serviços de investigação de 

antecedentes pessoais; investigação judicial; serviços de contencioso; abertura de fechadu-

ras de segurança; gestão de direitos de autor; serviços de mediação; monitorização de alar-

mes anti-roubo e de segurança; serviços de redes sociais; licenciamento de dados, imagens 

fixas, imagens em movimento, áudio e texto digitais; serviços de assessoria, consultadoria e 

prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/10 302604537 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/079879

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Ego Pharmaceuticals Pty. Ltd.

 地址 Endereço : 21-31 Malcolm Road, Braeside, Victoria 3195, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos dermatológicos; produtos para o cuidado da pele, dos lábios; barras de limpeza, 

loções de limpeza; produtos hidratantes; produtos emolientes; produtos esfoliantes; pro-

dutos anti-envelhecimento e anti-rugas; preparações e composições para branquear e cla-

rear a pele; protectores solares, preparações para depois da exposição solar, produtos para 

bronzeamento e bronzeamento artificial.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079880

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Ego Pharmaceuticals Pty. Ltd.

 地址 Endereço : 21-31 Malcolm Road, Braeside, Victoria 3195, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, dermatológicas e higiénicas para seres humanos; preparações 

farmacêuticas para o tratamento do acne, incluindo produtos de lavagem e pomadas; pre-

parações dermatológicas; preparações para os cuidados da pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079881

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Parfums Christian Dior

 地址 Endereço : 33 Avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumaria, especialmente, perfumes, águas-de-toilette, águas-de-colónia; produtos de 

maquilhagem, produtos de maquilhagem especialmente para os lábios, olhos, rosto; produ-

tos cosméticos, produtos cosméticos especialmente para os cuidados do rosto e do corpo, 

nomeadamente, cremes, soros, óleos; desodorizantes para uso pessoal; geles perfumados 

para o banho e para o duche.

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

2013/04/30 13 4 002 065 法國 França

[210] 編號 N.º : N/079885

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro 

(salvamento) e de ensino, aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou 

de imagens, suportes de registo magnético, discos acústicos, máquinas de calcular, equipa-

mentos para o tratamento da informação e computadores, estojos de óculos, óculos de sol, 

óculos de protecção para desporto, artigos de oculista, óculos [óptica], binóculos, estojos 

para binóculos, telescópios, capacetes de protecção para desporto, capacetes para equita-

ção, chaves USB, organizadores electrónicos, software de jogos, programas de computador 

gravados, ratos (equipamentos para processamento de dados), tapetes de rato, indicadores 

de temperatura, metros (instrumentos de medida), réguas (instrumentos de medida), bús-

solas, lupas (óptica), apitos para cães, telefones portáteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079886

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não incluídos nou-

tras classes, pedras preciosas, joalharia, colares, gargantilhas, pulseiras, anéis, brincos, 

pingentes, alfinetes-de-peito, emblemas [insígnias] (joalharia), botões de punho, medalhas, 

medalhões, berloques, molas para gravatas, alfinetes de gravatas, correntes (joalharia), 

caixas em metais preciosos, caixas de joalharia, estojos de relógios (não de metais precio-

sos), estojos de joalharia e relógios (não de metais preciosos), relojoaria e instrumentos 

cronométricos, relógios e partes dos mesmos, cronógrafos (relógios), cronómetros, relógios 

de pulso, relógios [de parede ou de sala], penduletes, braceletes de relógios, fivelas para 

relógios, mostradores [relojoaria], estojos de relógios, correntes de relógio, movimentos de 
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relojoaria, estojos para relojoaria, estojos de joalharia, estojos de relógios de pulso (apre-

sentação), chaveiros de novidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079887

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade, publicidade e serviços promocionais online; promoção de artigos de alta qua-

lidade nas áreas de vinhos e espirituosos [bebidas], moda, artigos em couro, produtos de 

perfumaria e cosméticos, relógios e joalharia, hóteis [serviços de hotelaria] e restaurantes; 

publicidade através de afixação de cartazes e outros meios incluindo redes de computado-

res e revistas de imprensa; publicidade em rádio e televisão; distribuição de material publi-

citário [folhetos, prospectos, impressos, amostras]; decoração de montras; organização de 

exposições para fins comerciais ou publicitários; organização de mostras comerciais ou de 

feiras para fins comerciais ou publicitários; serviços de lojas de venda a retalho ou lojas de 

venda a retalho on-line apresentando produtos em couro, malas de mão e todo o tipo de 

malas, vestuário, calçado, chapelaria, joalharia, relógios, óculos, cosméticos, perfumes, e 

água de colónia; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de es-

critório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079888

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumes, produtos de perfumaria, águas de toilette, eau de parfum, óleos essenciais para 

uso pessoal, cosméticos, produtos de maquilhagem, loções capilares e corporais, sabões, 
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dentífricos, desodorizantes para uso pessoal, lenços impregnados de loções cosméticas, 

gel de duche, champôs, cremes de beleza para o corpo, produtos para barbear, cremes para 

barbear, produtos pós-barba, bálsamos pós-barba, preparações cosméticas para banhos, 

cremes cosméticos, loções para uso cosmético, produtos de higiene pessoal, preparações 

para branquear e outras substâncias para a lavagem;  preparações para limpar, polir, desen-

gordurar; produtos de limpeza, óleos para limpeza, produtos para a conservação do couro 

(ceras para sapatos), produtos para o branqueamento do couro, cremes para polir, cremes 

para o couro, creme para sapatos, polimento para sapatos, ceras para sapatos, resinas de 

sapateiro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079889

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Produtos feitos em pele ou imitação de pele (excepto estojos adaptados para os produtos 

que se destinam a conter, luvas e cintos), em particular; malas de mão, sacos de viagem, 

mochilas, pastas escolares, mochilas escolares, sacos de praia, sacos de compras, sacos 

porta-fatos para viagem, sacos de desporto, sacos para mudas de bebé, sacos em xadrez, 

sacos de mão, sacos com rodas, sacos a tiracolo para transportar bebés (porta-bebés), car-

teiras de bolso, bolsas, carteiras, porta-cartões (pastas), bolsa para documentos, pasta para 

documentos, porta-chaves (artigos em couro), organizador de armários em couro, malas e 

maletas de viagem, estojos de viagem, bolsas de viagem e estojos [caixinhas] para artigos 

de higiene pessoal, bolsas de mão (bolsas de noite), minaudières, artigos de selaria, arma-

ções de sela, freios (arreios), bridões, cilhas em couro (selaria), rédeas, ferraduras, rédeas 

de cavalo, estribos, peças de borracha para estribos, loro do estribo, arreios, rédeas, ca-

brestos, cabrestos, presilhas de selas, cilhas de couro, alças de ombro de couro, joelheiras 

para cavalos, anteolhos (arreios), cobertas para cavalos, coberturas para selas de cavalos, 

almofadas para selas de cavalo, chicotes, chicotes de nove pontas, pingalins, cobertura para 

selas, selas de cavalo, freios para animais (arreios), guarnições de arreios, cilhas em couro 

(selaria), caixas em couro ou em cartão-couro, caixas em couro para chapéus, caixas em 

fibra vulcanizada, chapéus-de-sol [sombrinhas], chapéus-de-chuva, guarda-sóis, anéis para 

chapéus-de-chuva, capas de chapéus-de-chuva, bengalas de chapéus-de-chuva, punhos de 

bengalas e chapéus-de-chuva, bengalas-assentos, pegas de mala, coleiras para animais, tre-

las para animais, açaimes, casacos para animais, sacos para animais, arreios para animais, 

peles de animais, couro cru, sacos para campistas, cordões em couro, entrançado de couro, 

guarnições em couro para mobília, sacos de caça (acessórios para guardar a caça), cobertu-

ras para mobília, em couro, molesquine [imitação de couro], saquinhos e sacos (envelopes, 
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bolsas) em couro para embalagem, estojos para produtos de higienes e estojos de viagem 

em matérias têxteis, sacos em xadrez em matérias têxteis, sacos para mudas de bebé em 

matérias têxteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079890

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário para homem, mulher e criança, pijamas, trajes de cerimónia [vestidos], camisas 

de noite, enxovais de bebés [roupas], camisas de noite, calções (vestuário), calções de ba-

nho, fatos de banho, fatos para natação, macacões, boás [rolo de peles ou de penas para 

agasalhar o pescoço], bodies (roupa interior), pulôveres, camisolas de malha, coletes, tri-

côs (vestuário), camisas, excaixes de camisas, peitilhos de camisa, camisetas, colarinhos 

[vestuário], artigos de vestuário confeccionado [pronto-a-vestir], lingerie [roupa interior], 

calcinhas, cuecas, roupa interior, saris, t-shirts, calças, jaquetas [casacos] [vestuário], fatos, 

uniformes, sobretudos [casacos], gabardinas (vestuário incluindo roupa), roupas imperme-

áveis, sobretudos [casacos], parkas, saias, trajes, botas, botinas [botins], alpercatas, sapatos 

de praia, tamancos (calçado), sapatos de desporto, botinhas, calçado, chinelos, pantufas, 

sandálias de banho, canos de botas, acessórios metálicos para sapatos e botas, acessórios 

de roupa de alta-costura para homem, mulher e criança, nomeadamente chapéus, bonés, 

bandanas, cartolas, luvas (vestuário), relagos [agasalho de forma cilíndrica para as mãos], 

luvas sem dedos, gravatas, cintos [vestuário], cintos para guardar dinheiro [vestuário], ca-

checóis, lenços para o pescoço, lencinhos de bolso [acessórios, vestuário], banda [vestuário], 

xailes, meias, péugas, collants, suspensórios, babetes sem ser em papel, faixas, fitas para a 

cabeça (vestuário), vestuário em couro ou imitação de couro, estolas de pele, pele (vestuá-

rio), anilhas para cachecóis, sarongue, vestidos (vestuário).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079891

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro 

(salvamento) e de ensino, aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou 

de imagens, suportes de registo magnético, discos acústicos, máquinas de calcular, equipa-

mentos para o tratamento da informação e computadores, estojos de óculos, óculos de sol, 

óculos de protecção para desporto, artigos de oculista, óculos [óptica], binóculos, estojos 

para binóculos, telescópios, capacetes de protecção para desporto, capacetes para equita-

ção, chaves USB, organizadores electrónicos, software de jogos, programas de computador 

gravados, ratos (equipamentos para processamento de dados), tapetes de rato, indicadores 

de temperatura, metros (instrumentos de medida), réguas (instrumentos de medida), bús-

solas, lupas (óptica), apitos para cães, telefones portáteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079892

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não incluídos nou-

tras classes, pedras preciosas, joalharia, colares, gargantilhas, pulseiras, anéis, brincos, 

pingentes, alfinetes-de-peito, emblemas [insígnias] (joalharia), botões de punho, medalhas, 

medalhões, berloques, molas para gravatas, alfinetes de gravatas, correntes (joalharia), 

caixas em metais preciosos, caixas de joalharia, estojos de relógios (não de metais precio-

sos), estojos de joalharia e relógios (não de metais preciosos), relojoaria e instrumentos 

cronométricos, relógios e partes dos mesmos, cronógrafos (relógios), cronómetros, relógios 

de pulso, relógios [de parede ou de sala], penduletes, braceletes de relógios, fivelas para 

relógios, mostradores [relojoaria], estojos de relógios, correntes de relógio, movimentos de 

relojoaria, estojos para relojoaria, estojos de joalharia, estojos de relógios de pulso (apre-

sentação), chaveiros de novidade.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079893

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro 

(salvamento) e de ensino, aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou 

de imagens, suportes de registo magnético, discos acústicos, máquinas de calcular, equipa-

mentos para o tratamento da informação e computadores, estojos de óculos, óculos de sol, 

óculos de protecção para desporto, artigos de oculista, óculos [óptica], binóculos, estojos 

para binóculos, telescópios, capacetes de protecção para desporto, capacetes para equita-

ção, chaves USB, organizadores electrónicos, software de jogos, programas de computador 

gravados, ratos (equipamentos para processamento de dados), tapetes de rato, indicadores 

de temperatura, metros (instrumentos de medida), réguas (instrumentos de medida), bús-

solas, lupas (óptica), apitos para cães, telefones portáteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079894

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não incluídos nou-

tras classes, pedras preciosas, joalharia, colares, gargantilhas, pulseiras, anéis, brincos, 

pingentes, alfinetes-de-peito, emblemas [insígnias] (joalharia), botões de punho, medalhas, 
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medalhões, berloques, molas para gravatas, alfinetes de gravatas, correntes (joalharia), 

caixas em metais preciosos, caixas de joalharia, estojos de relógios (não de metais precio-

sos), estojos de joalharia e relógios (não de metais preciosos), relojoaria e instrumentos 

cronométricos, relógios e partes dos mesmos, cronógrafos (relógios), cronómetros, relógios 

de pulso, relógios [de parede ou de sala], penduletes, braceletes de relógios, fivelas para 

relógios, mostradores [relojoaria], estojos de relógios, correntes de relógio, movimentos de 

relojoaria, estojos para relojoaria, estojos de joalharia, estojos de relógios de pulso (apre-

sentação), chaveiros de novidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079895

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade, publicidade e serviços promocionais online; promoção de artigos de alta qua-

lidade nas áreas de vinhos e espirituosos [bebidas], moda, artigos em couro, produtos de 

perfumaria e cosméticos, relógios e joalharia, hóteis [serviços de hotelaria] e restaurantes; 

publicidade através de afixação de cartazes e outros meios incluindo redes de computado-

res e revistas de imprensa; publicidade em rádio e televisão; distribuição de material publi-

citário [folhetos, prospectos, impressos, amostras]; decoração de montras; organização de 

exposições para fins comerciais ou publicitários; organização de mostras comerciais ou de 

feiras para fins comerciais ou publicitários; serviços de lojas de venda a retalho ou lojas de 

venda a retalho on-line apresentando produtos em couro, malas de mão e todo o tipo de 

malas, vestuário, calçado, chapelaria, joalharia, relógios, óculos, cosméticos, perfumes, e 

água de colónia; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de es-

critório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079896

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.
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 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumes, produtos de perfumaria, águas de toilette, eau de parfum, óleos essenciais para 

uso pessoal, cosméticos, produtos de maquilhagem, loções capilares e corporais, sabões, 

dentífricos, desodorizantes para uso pessoal, lenços impregnados de loções cosméticas, 

gel de duche, champôs, cremes de beleza para o corpo, produtos para barbear, cremes para 

barbear, produtos pós-barba, bálsamos pós-barba, preparações cosméticas para banhos, 

cremes cosméticos, loções para uso cosmético, produtos de higiene pessoal, preparações 

para branquear e outras substâncias para a lavagem;  preparações para limpar, polir, desen-

gordurar; produtos de limpeza, óleos para limpeza, produtos para a conservação do couro 

(ceras para sapatos), produtos para o branqueamento do couro, cremes para polir, cremes 

para o couro, creme para sapatos, polimento para sapatos, ceras para sapatos, resinas de 

sapateiro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079897

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Produtos feitos em pele ou imitação de pele (excepto estojos adaptados para os produtos 

que se destinam a conter, luvas e cintos), em particular; malas de mão, sacos de viagem, 

mochilas, pastas escolares, mochilas escolares, sacos de praia, sacos de compras, sacos 

porta-fatos para viagem, sacos de desporto, sacos para mudas de bebé, sacos em xadrez, 

sacos de mão, sacos com rodas, sacos a tiracolo para transportar bebés (porta-bebés), car-

teiras de bolso, bolsas, carteiras, porta-cartões (pastas), bolsa para documentos, pasta para 

documentos, porta-chaves (artigos em couro), organizador de armários em couro, malas e 

maletas de viagem, estojos de viagem, bolsas de viagem e estojos [caixinhas] para artigos 

de higiene pessoal, bolsas de mão (bolsas de noite), minaudières, artigos de selaria, arma-

ções de sela, freios (arreios), bridões, cilhas em couro (selaria), rédeas, ferraduras, rédeas 

de cavalo, estribos, peças de borracha para estribos, loro do estribo, arreios, rédeas, ca-

brestos, cabrestos, presilhas de selas, cilhas de couro, alças de ombro de couro, joelheiras 

para cavalos, anteolhos (arreios), cobertas para cavalos, coberturas para selas de cavalos, 

almofadas para selas de cavalo, chicotes, chicotes de nove pontas, pingalins, cobertura para 

selas, selas de cavalo, freios para animais (arreios), guarnições de arreios, cilhas em couro 

(selaria), caixas em couro ou em cartão-couro, caixas em couro para chapéus, caixas em 

fibra vulcanizada, chapéus-de-sol [sombrinhas], chapéus-de-chuva, guarda-sóis, anéis para 

chapéus-de-chuva, capas de chapéus-de-chuva, bengalas de chapéus-de-chuva, punhos de 
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bengalas e chapéus-de-chuva, bengalas-assentos, pegas de mala, coleiras para animais, tre-

las para animais, açaimes, casacos para animais, sacos para animais, arreios para animais, 

peles de animais, couro cru, sacos para campistas, cordões em couro, entrançado de couro, 

guarnições em couro para mobília, sacos de caça (acessórios para guardar a caça), cobertu-

ras para mobília, em couro, molesquine [imitação de couro], saquinhos e sacos (envelopes, 

bolsas) em couro para embalagem, estojos para produtos de higienes e estojos de viagem 

em matérias têxteis, sacos em xadrez em matérias têxteis, sacos para mudas de bebé em 

matérias têxteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079898

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário para homem, mulher e criança, pijamas, trajes de cerimónia [vestidos], camisas 

de noite, enxovais de bebés [roupas], camisas de noite, calções (vestuário), calções de ba-

nho, fatos de banho, fatos para natação, macacões, boás [rolo de peles ou de penas para 

agasalhar o pescoço], bodies (roupa interior), pulôveres, camisolas de malha, coletes, tri-

côs (vestuário), camisas, excaixes de camisas, peitilhos de camisa, camisetas, colarinhos 

[vestuário], artigos de vestuário confeccionado [pronto-a-vestir], lingerie [roupa interior], 

calcinhas, cuecas, roupa interior, saris, t-shirts, calças, jaquetas [casacos] [vestuário], fatos, 

uniformes, sobretudos [casacos], gabardinas (vestuário incluindo roupa), roupas imperme-

áveis, sobretudos [casacos], parkas, saias, trajes, botas, botinas [botins], alpercatas, sapatos 

de praia, tamancos (calçado), sapatos de desporto, botinhas, calçado, chinelos, pantufas, 

sandálias de banho, canos de botas, acessórios metálicos para sapatos e botas, acessórios 

de roupa de alta-costura para homem, mulher e criança, nomeadamente chapéus, bonés, 

bandanas, cartolas, luvas (vestuário), relagos [agasalho de forma cilíndrica para as mãos], 

luvas sem dedos, gravatas, cintos [vestuário], cintos para guardar dinheiro [vestuário], ca-

checóis, lenços para o pescoço, lencinhos de bolso [acessórios, vestuário], banda [vestuário], 

xailes, meias, péugas, collants, suspensórios, babetes sem ser em papel, faixas, fitas para a 

cabeça (vestuário), vestuário em couro ou imitação de couro, estolas de pele, pele (vestuá-

rio), anilhas para cachecóis, sarongue, vestidos (vestuário).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079899

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17
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[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro 

(salvamento) e de ensino, aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou 

de imagens, suportes de registo magnético, discos acústicos, máquinas de calcular, equipa-

mentos para o tratamento da informação e computadores, estojos de óculos, óculos de sol, 

óculos de protecção para desporto, artigos de oculista, óculos [óptica], binóculos, estojos 

para binóculos, telescópios, capacetes de protecção para desporto, capacetes para equita-

ção, chaves USB, organizadores electrónicos, software de jogos, programas de computador 

gravados, ratos (equipamentos para processamento de dados), tapetes de rato, indicadores 

de temperatura, metros (instrumentos de medida), réguas (instrumentos de medida), bús-

solas, lupas (óptica), apitos para cães, telefones portáteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079900

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não incluídos nou-

tras classes, pedras preciosas, joalharia, colares, gargantilhas, pulseiras, anéis, brincos, 

pingentes, alfinetes-de-peito, emblemas [insígnias] (joalharia), botões de punho, medalhas, 

medalhões, berloques, molas para gravatas, alfinetes de gravatas, correntes (joalharia), 

caixas em metais preciosos, caixas de joalharia, estojos de relógios (não de metais precio-

sos), estojos de joalharia e relógios (não de metais preciosos), relojoaria e instrumentos 

cronométricos, relógios e partes dos mesmos, cronógrafos (relógios), cronómetros, relógios 

de pulso, relógios [de parede ou de sala], penduletes, braceletes de relógios, fivelas para 

relógios, mostradores [relojoaria], estojos de relógios, correntes de relógio, movimentos de 

relojoaria, estojos para relojoaria, estojos de joalharia, estojos de relógios de pulso (apre-

sentação), chaveiros de novidade.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079901

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade, publicidade e serviços promocionais online; promoção de artigos de alta qua-

lidade nas áreas de vinhos e espirituosos [bebidas], moda, artigos em couro, produtos de 

perfumaria e cosméticos, relógios e joalharia, hóteis [serviços de hotelaria] e restaurantes; 

publicidade através de afixação de cartazes e outros meios incluindo redes de computado-

res e revistas de imprensa; publicidade em rádio e televisão; distribuição de material publi-

citário [folhetos, prospectos, impressos, amostras]; decoração de montras; organização de 

exposições para fins comerciais ou publicitários; organização de mostras comerciais ou de 

feiras para fins comerciais ou publicitários; serviços de lojas de venda a retalho ou lojas de 

venda a retalho on-line apresentando produtos em couro, malas de mão e todo o tipo de 

malas, vestuário, calçado, chapelaria, joalharia, relógios, óculos, cosméticos, perfumes, e 

água de colónia; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de es-

critório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079902

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumes, produtos de perfumaria, águas de toilette, eau de parfum, óleos essenciais para 

uso pessoal, cosméticos, produtos de maquilhagem, loções capilares e corporais, sabões, 

dentífricos, desodorizantes para uso pessoal, lenços impregnados de loções cosméticas, 

gel de duche, champôs, cremes de beleza para o corpo, produtos para barbear, cremes para 

barbear, produtos pós-barba, bálsamos pós-barba, preparações cosméticas para banhos, 

cremes cosméticos, loções para uso cosmético, produtos de higiene pessoal, preparações 

para branquear e outras substâncias para a lavagem;  preparações para limpar, polir, desen-

gordurar; produtos de limpeza, óleos para limpeza, produtos para a conservação do couro 

(ceras para sapatos), produtos para o branqueamento do couro, cremes para polir, cremes 

para o couro, creme para sapatos, polimento para sapatos, ceras para sapatos, resinas de 

sapateiro.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079903

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Produtos feitos em pele ou imitação de pele (excepto estojos adaptados para os produtos 

que se destinam a conter, luvas e cintos), em particular; malas de mão, sacos de viagem, 

mochilas, pastas escolares, mochilas escolares, sacos de praia, sacos de compras, sacos 

porta-fatos para viagem, sacos de desporto, sacos para mudas de bebé, sacos em xadrez, 

sacos de mão, sacos com rodas, sacos a tiracolo para transportar bebés (porta-bebés), car-

teiras de bolso, bolsas, carteiras, porta-cartões (pastas), bolsa para documentos, pasta para 

documentos, porta-chaves (artigos em couro), organizador de armários em couro, malas e 

maletas de viagem, estojos de viagem, bolsas de viagem e estojos [caixinhas] para artigos 

de higiene pessoal, bolsas de mão (bolsas de noite), minaudières, artigos de selaria, arma-

ções de sela, freios (arreios), bridões, cilhas em couro (selaria), rédeas, ferraduras, rédeas 

de cavalo, estribos, peças de borracha para estribos, loro do estribo, arreios, rédeas, ca-

brestos, cabrestos, presilhas de selas, cilhas de couro, alças de ombro de couro, joelheiras 

para cavalos, anteolhos (arreios), cobertas para cavalos, coberturas para selas de cavalos, 

almofadas para selas de cavalo, chicotes, chicotes de nove pontas, pingalins, cobertura para 

selas, selas de cavalo, freios para animais (arreios), guarnições de arreios, cilhas em couro 

(selaria), caixas em couro ou em cartão-couro, caixas em couro para chapéus, caixas em 

fibra vulcanizada, chapéus-de-sol [sombrinhas], chapéus-de-chuva, guarda-sóis, anéis para 

chapéus-de-chuva, capas de chapéus-de-chuva, bengalas de chapéus-de-chuva, punhos de 

bengalas e chapéus-de-chuva, bengalas-assentos, pegas de mala, coleiras para animais, tre-

las para animais, açaimes, casacos para animais, sacos para animais, arreios para animais, 

peles de animais, couro cru, sacos para campistas, cordões em couro, entrançado de couro, 

guarnições em couro para mobília, sacos de caça (acessórios para guardar a caça), cobertu-

ras para mobília, em couro, molesquine [imitação de couro], saquinhos e sacos (envelopes, 

bolsas) em couro para embalagem, estojos para produtos de higienes e estojos de viagem 

em matérias têxteis, sacos em xadrez em matérias têxteis, sacos para mudas de bebé em 

matérias têxteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079904

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário para homem, mulher e criança, pijamas, trajes de cerimónia [vestidos], camisas 

de noite, enxovais de bebés [roupas], camisas de noite, calções (vestuário), calções de ba-

nho, fatos de banho, fatos para natação, macacões, boás [rolo de peles ou de penas para 

agasalhar o pescoço], bodies (roupa interior), pulôveres, camisolas de malha, coletes, tri-

côs (vestuário), camisas, excaixes de camisas, peitilhos de camisa, camisetas, colarinhos 

[vestuário], artigos de vestuário confeccionado [pronto-a-vestir], lingerie [roupa interior], 

calcinhas, cuecas, roupa interior, saris, t-shirts, calças, jaquetas [casacos] [vestuário], fatos, 

uniformes, sobretudos [casacos], gabardinas (vestuário incluindo roupa), roupas imperme-

áveis, sobretudos [casacos], parkas, saias, trajes, botas, botinas [botins], alpercatas, sapatos 

de praia, tamancos (calçado), sapatos de desporto, botinhas, calçado, chinelos, pantufas, 

sandálias de banho, canos de botas, acessórios metálicos para sapatos e botas, acessórios 

de roupa de alta-costura para homem, mulher e criança, nomeadamente chapéus, bonés, 

bandanas, cartolas, luvas (vestuário), relagos [agasalho de forma cilíndrica para as mãos], 

luvas sem dedos, gravatas, cintos [vestuário], cintos para guardar dinheiro [vestuário], ca-

checóis, lenços para o pescoço, lencinhos de bolso [acessórios, vestuário], banda [vestuário], 

xailes, meias, péugas, collants, suspensórios, babetes sem ser em papel, faixas, fitas para a 

cabeça (vestuário), vestuário em couro ou imitação de couro, estolas de pele, pele (vestuá-

rio), anilhas para cachecóis, sarongue, vestidos (vestuário).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079905

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro 

(salvamento) e de ensino, aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou 

de imagens, suportes de registo magnético, discos acústicos, máquinas de calcular, equipa-

mentos para o tratamento da informação e computadores, estojos de óculos, óculos de sol, 

óculos de protecção para desporto, artigos de oculista, óculos [óptica], binóculos, estojos 

para binóculos, telescópios, capacetes de protecção para desporto, capacetes para equita-

ção, chaves USB, organizadores electrónicos, software de jogos, programas de computador 

gravados, ratos (equipamentos para processamento de dados), tapetes de rato, indicadores 

de temperatura, metros (instrumentos de medida), réguas (instrumentos de medida), bús-

solas, lupas (óptica), apitos para cães, telefones portáteis.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079906

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Produtos feitos em pele ou imitação de pele (excepto estojos adaptados para os produtos 

que se destinam a conter, luvas e cintos), em particular; malas de mão, sacos de viagem, 

mochilas, pastas escolares, mochilas escolares, sacos de praia, sacos de compras, sacos 

porta-fatos para viagem, sacos de desporto, sacos para mudas de bebé, sacos em xadrez, 

sacos de mão, sacos com rodas, sacos a tiracolo para transportar bebés (porta-bebés), car-

teiras de bolso, bolsas, carteiras, porta-cartões (pastas), bolsa para documentos, pasta para 

documentos, porta-chaves (artigos em couro), organizador de armários em couro, malas e 

maletas de viagem, estojos de viagem, bolsas de viagem e estojos [caixinhas] para artigos 

de higiene pessoal, bolsas de mão (bolsas de noite), minaudières, artigos de selaria, arma-

ções de sela, freios (arreios), bridões, cilhas em couro (selaria), rédeas, ferraduras, rédeas 

de cavalo, estribos, peças de borracha para estribos, loro do estribo, arreios, rédeas, ca-

brestos, cabrestos, presilhas de selas, cilhas de couro, alças de ombro de couro, joelheiras 

para cavalos, anteolhos (arreios), cobertas para cavalos, coberturas para selas de cavalos, 

almofadas para selas de cavalo, chicotes, chicotes de nove pontas, pingalins, cobertura para 

selas, selas de cavalo, freios para animais (arreios), guarnições de arreios, cilhas em couro 

(selaria), caixas em couro ou em cartão-couro, caixas em couro para chapéus, caixas em 

fibra vulcanizada, chapéus-de-sol [sombrinhas], chapéus-de-chuva, guarda-sóis, anéis para 

chapéus-de-chuva, capas de chapéus-de-chuva, bengalas de chapéus-de-chuva, punhos de 

bengalas e chapéus-de-chuva, bengalas-assentos, pegas de mala, coleiras para animais, tre-

las para animais, açaimes, casacos para animais, sacos para animais, arreios para animais, 

peles de animais, couro cru, sacos para campistas, cordões em couro, entrançado de couro, 

guarnições em couro para mobília, sacos de caça (acessórios para guardar a caça), cobertu-

ras para mobília, em couro, molesquine [imitação de couro], saquinhos e sacos (envelopes, 

bolsas) em couro para embalagem, estojos para produtos de higienes e estojos de viagem 

em matérias têxteis, sacos em xadrez em matérias têxteis, sacos para mudas de bebé em 

matérias têxteis.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079907

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário para homem, mulher e criança, pijamas, trajes de cerimónia [vestidos], camisas 

de noite, enxovais de bebés [roupas], camisas de noite, calções (vestuário), calções de ba-

nho, fatos de banho, fatos para natação, macacões, boás [rolo de peles ou de penas para 

agasalhar o pescoço], bodies (roupa interior), pulôveres, camisolas de malha, coletes, tri-

côs (vestuário), camisas, excaixes de camisas, peitilhos de camisa, camisetas, colarinhos 

[vestuário], artigos de vestuário confeccionado [pronto-a-vestir], lingerie [roupa interior], 

calcinhas, cuecas, roupa interior, saris, t-shirts, calças, jaquetas [casacos] [vestuário], fatos, 

uniformes, sobretudos [casacos], gabardinas (vestuário incluindo roupa), roupas imperme-

áveis, sobretudos [casacos], parkas, saias, trajes, botas, botinas [botins], alpercatas, sapatos 

de praia, tamancos (calçado), sapatos de desporto, botinhas, calçado, chinelos, pantufas, 

sandálias de banho, canos de botas, acessórios metálicos para sapatos e botas, acessórios 

de roupa de alta-costura para homem, mulher e criança, nomeadamente chapéus, bonés, 

bandanas, cartolas, luvas (vestuário), relagos [agasalho de forma cilíndrica para as mãos], 

luvas sem dedos, gravatas, cintos [vestuário], cintos para guardar dinheiro [vestuário], ca-

checóis, lenços para o pescoço, lencinhos de bolso [acessórios, vestuário], banda [vestuário], 

xailes, meias, péugas, collants, suspensórios, babetes sem ser em papel, faixas, fitas para a 

cabeça (vestuário), vestuário em couro ou imitação de couro, estolas de pele, pele (vestuá-

rio), anilhas para cachecóis, sarongue, vestidos (vestuário).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079908

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro 

(salvamento) e de ensino, aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou 

de imagens, suportes de registo magnético, discos acústicos, máquinas de calcular, equipa-

mentos para o tratamento da informação e computadores, estojos de óculos, óculos de sol, 

óculos de protecção para desporto, artigos de oculista, óculos [óptica], binóculos, estojos 

para binóculos, telescópios, capacetes de protecção para desporto, capacetes para equita-

ção, chaves USB, organizadores electrónicos, software de jogos, programas de computador 
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gravados, ratos (equipamentos para processamento de dados), tapetes de rato, indicadores 

de temperatura, metros (instrumentos de medida), réguas (instrumentos de medida), bús-

solas, lupas (óptica), apitos para cães, telefones portáteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079909

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Produtos feitos em pele ou imitação de pele (excepto estojos adaptados para os produtos 

que se destinam a conter, luvas e cintos), em particular; malas de mão, sacos de viagem, 

mochilas, pastas escolares, mochilas escolares, sacos de praia, sacos de compras, sacos 

porta-fatos para viagem, sacos de desporto, sacos para mudas de bebé, sacos em xadrez, 

sacos de mão, sacos com rodas, sacos a tiracolo para transportar bebés (porta-bebés), car-

teiras de bolso, bolsas, carteiras, porta-cartões (pastas), bolsa para documentos, pasta para 

documentos, porta-chaves (artigos em couro), organizador de armários em couro, malas e 

maletas de viagem, estojos de viagem, bolsas de viagem e estojos [caixinhas] para artigos 

de higiene pessoal, bolsas de mão (bolsas de noite), minaudières, artigos de selaria, arma-

ções de sela, freios (arreios), bridões, cilhas em couro (selaria), rédeas, ferraduras, rédeas 

de cavalo, estribos, peças de borracha para estribos, loro do estribo, arreios, rédeas, ca-

brestos, cabrestos, presilhas de selas, cilhas de couro, alças de ombro de couro, joelheiras 

para cavalos, anteolhos (arreios), cobertas para cavalos, coberturas para selas de cavalos, 

almofadas para selas de cavalo, chicotes, chicotes de nove pontas, pingalins, cobertura para 

selas, selas de cavalo, freios para animais (arreios), guarnições de arreios, cilhas em couro 

(selaria), caixas em couro ou em cartão-couro, caixas em couro para chapéus, caixas em 

fibra vulcanizada, chapéus-de-sol [sombrinhas], chapéus-de-chuva, guarda-sóis, anéis para 

chapéus-de-chuva, capas de chapéus-de-chuva, bengalas de chapéus-de-chuva, punhos de 

bengalas e chapéus-de-chuva, bengalas-assentos, pegas de mala, coleiras para animais, tre-

las para animais, açaimes, casacos para animais, sacos para animais, arreios para animais, 

peles de animais, couro cru, sacos para campistas, cordões em couro, entrançado de couro, 

guarnições em couro para mobília, sacos de caça (acessórios para guardar a caça), cobertu-

ras para mobília, em couro, molesquine [imitação de couro], saquinhos e sacos (envelopes, 

bolsas) em couro para embalagem, estojos para produtos de higienes e estojos de viagem 

em matérias têxteis, sacos em xadrez em matérias têxteis, sacos para mudas de bebé em 

matérias têxteis.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/079910

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário para homem, mulher e criança, pijamas, trajes de cerimónia [vestidos], camisas 

de noite, enxovais de bebés [roupas], camisas de noite, calções (vestuário), calções de ba-

nho, fatos de banho, fatos para natação, macacões, boás [rolo de peles ou de penas para 

agasalhar o pescoço], bodies (roupa interior), pulôveres, camisolas de malha, coletes, tri-

côs (vestuário), camisas, excaixes de camisas, peitilhos de camisa, camisetas, colarinhos 

[vestuário], artigos de vestuário confeccionado [pronto-a-vestir], lingerie [roupa interior], 

calcinhas, cuecas, roupa interior, saris, t-shirts, calças, jaquetas [casacos] [vestuário], fatos, 

uniformes, sobretudos [casacos], gabardinas (vestuário incluindo roupa), roupas imperme-

áveis, sobretudos [casacos], parkas, saias, trajes, botas, botinas [botins], alpercatas, sapatos 

de praia, tamancos (calçado), sapatos de desporto, botinhas, calçado, chinelos, pantufas, 

sandálias de banho, canos de botas, acessórios metálicos para sapatos e botas, acessórios 

de roupa de alta-costura para homem, mulher e criança, nomeadamente chapéus, bonés, 

bandanas, cartolas, luvas (vestuário), relagos [agasalho de forma cilíndrica para as mãos], 

luvas sem dedos, gravatas, cintos [vestuário], cintos para guardar dinheiro [vestuário], ca-

checóis, lenços para o pescoço, lencinhos de bolso [acessórios, vestuário], banda [vestuário], 

xailes, meias, péugas, collants, suspensórios, babetes sem ser em papel, faixas, fitas para a 

cabeça (vestuário), vestuário em couro ou imitação de couro, estolas de pele, pele (vestuá-

rio), anilhas para cachecóis, sarongue, vestidos (vestuário).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079911

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro 

(salvamento) e de ensino, aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou 

de imagens, suportes de registo magnético, discos acústicos, máquinas de calcular, equipa-

mentos para o tratamento da informação e computadores, estojos de óculos, óculos de sol, 

óculos de protecção para desporto, artigos de oculista, óculos [óptica], binóculos, estojos 

para binóculos, telescópios, capacetes de protecção para desporto, capacetes para equita-

ção, chaves USB, organizadores electrónicos, software de jogos, programas de computador 

gravados, ratos (equipamentos para processamento de dados), tapetes de rato, indicadores 
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de temperatura, metros (instrumentos de medida), réguas (instrumentos de medida), bús-

solas, lupas (óptica), apitos para cães, telefones portáteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079912

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Produtos feitos em pele ou imitação de pele (excepto estojos adaptados para os produtos 

que se destinam a conter, luvas e cintos), em particular; malas de mão, sacos de viagem, 

mochilas, pastas escolares, mochilas escolares, sacos de praia, sacos de compras, sacos 

porta-fatos para viagem, sacos de desporto, sacos para mudas de bebé, sacos em xadrez, 

sacos de mão, sacos com rodas, sacos a tiracolo para transportar bebés (porta-bebés), car-

teiras de bolso, bolsas, carteiras, porta-cartões (pastas), bolsa para documentos, pasta para 

documentos, porta-chaves (artigos em couro), organizador de armários em couro, malas e 

maletas de viagem, estojos de viagem, bolsas de viagem e estojos [caixinhas] para artigos 

de higiene pessoal, bolsas de mão (bolsas de noite), minaudières, artigos de selaria, arma-

ções de sela, freios (arreios), bridões, cilhas em couro (selaria), rédeas, ferraduras, rédeas 

de cavalo, estribos, peças de borracha para estribos, loro do estribo, arreios, rédeas, ca-

brestos, cabrestos, presilhas de selas, cilhas de couro, alças de ombro de couro, joelheiras 

para cavalos, anteolhos (arreios), cobertas para cavalos, coberturas para selas de cavalos, 

almofadas para selas de cavalo, chicotes, chicotes de nove pontas, pingalins, cobertura para 

selas, selas de cavalo, freios para animais (arreios), guarnições de arreios, cilhas em couro 

(selaria), caixas em couro ou em cartão-couro, caixas em couro para chapéus, caixas em 

fibra vulcanizada, chapéus-de-sol [sombrinhas], chapéus-de-chuva, guarda-sóis, anéis para 

chapéus-de-chuva, capas de chapéus-de-chuva, bengalas de chapéus-de-chuva, punhos de 

bengalas e chapéus-de-chuva, bengalas-assentos, pegas de mala, coleiras para animais, tre-

las para animais, açaimes, casacos para animais, sacos para animais, arreios para animais, 

peles de animais, couro cru, sacos para campistas, cordões em couro, entrançado de couro, 

guarnições em couro para mobília, sacos de caça (acessórios para guardar a caça), cobertu-

ras para mobília, em couro, molesquine [imitação de couro], saquinhos e sacos (envelopes, 

bolsas) em couro para embalagem, estojos para produtos de higienes e estojos de viagem 

em matérias têxteis, sacos em xadrez em matérias têxteis, sacos para mudas de bebé em 

matérias têxteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079913

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17
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[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário para homem, mulher e criança, pijamas, trajes de cerimónia [vestidos], camisas 

de noite, enxovais de bebés [roupas], camisas de noite, calções (vestuário), calções de ba-

nho, fatos de banho, fatos para natação, macacões, boás [rolo de peles ou de penas para 

agasalhar o pescoço], bodies (roupa interior), pulôveres, camisolas de malha, coletes, tri-

côs (vestuário), camisas, excaixes de camisas, peitilhos de camisa, camisetas, colarinhos 

[vestuário], artigos de vestuário confeccionado [pronto-a-vestir], lingerie [roupa interior], 

calcinhas, cuecas, roupa interior, saris, t-shirts, calças, jaquetas [casacos] [vestuário], fatos, 

uniformes, sobretudos [casacos], gabardinas (vestuário incluindo roupa), roupas imperme-

áveis, sobretudos [casacos], parkas, saias, trajes, botas, botinas [botins], alpercatas, sapatos 

de praia, tamancos (calçado), sapatos de desporto, botinhas, calçado, chinelos, pantufas, 

sandálias de banho, canos de botas, acessórios metálicos para sapatos e botas, acessórios 

de roupa de alta-costura para homem, mulher e criança, nomeadamente chapéus, bonés, 

bandanas, cartolas, luvas (vestuário), relagos [agasalho de forma cilíndrica para as mãos], 

luvas sem dedos, gravatas, cintos [vestuário], cintos para guardar dinheiro [vestuário], ca-

checóis, lenços para o pescoço, lencinhos de bolso [acessórios, vestuário], banda [vestuário], 

xailes, meias, péugas, collants, suspensórios, babetes sem ser em papel, faixas, fitas para a 

cabeça (vestuário), vestuário em couro ou imitação de couro, estolas de pele, pele (vestuá-

rio), anilhas para cachecóis, sarongue, vestidos (vestuário).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079914

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro 

(salvamento) e de ensino, aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou 

de imagens, suportes de registo magnético, discos acústicos, máquinas de calcular, equipa-

mentos para o tratamento da informação e computadores, estojos de óculos, óculos de sol, 

óculos de protecção para desporto, artigos de oculista, óculos [óptica], binóculos, estojos 

para binóculos, telescópios, capacetes de protecção para desporto, capacetes para equita-

ção, chaves USB, organizadores electrónicos, software de jogos, programas de computador 

gravados, ratos (equipamentos para processamento de dados), tapetes de rato, indicadores 

de temperatura, metros (instrumentos de medida), réguas (instrumentos de medida), bús-

solas, lupas (óptica), apitos para cães, telefones portáteis.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079915

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não incluídos nou-

tras classes, pedras preciosas, joalharia, colares, gargantilhas, pulseiras, anéis, brincos, 

pingentes, alfinetes-de-peito, emblemas [insígnias] (joalharia), botões de punho, medalhas, 

medalhões, berloques, molas para gravatas, alfinetes de gravatas, correntes (joalharia), 

caixas em metais preciosos, caixas de joalharia, estojos de relógios (não de metais precio-

sos), estojos de joalharia e relógios (não de metais preciosos), relojoaria e instrumentos 

cronométricos, relógios e partes dos mesmos, cronógrafos (relógios), cronómetros, relógios 

de pulso, relógios [de parede ou de sala], penduletes, braceletes de relógios, fivelas para 

relógios, mostradores [relojoaria], estojos de relógios, correntes de relógio, movimentos de 

relojoaria, estojos para relojoaria, estojos de joalharia, estojos de relógios de pulso (apre-

sentação), chaveiros de novidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079916

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade, publicidade e serviços promocionais online; promoção de artigos de alta qua-

lidade nas áreas de vinhos e espirituosos [bebidas], moda, artigos em couro, produtos de 

perfumaria e cosméticos, relógios e joalharia, hóteis [serviços de hotelaria] e restaurantes; 

publicidade através de afixação de cartazes e outros meios incluindo redes de computado-

res e revistas de imprensa; publicidade em rádio e televisão; distribuição de material publi-

citário [folhetos, prospectos, impressos, amostras]; decoração de montras; organização de 

exposições para fins comerciais ou publicitários; organização de mostras comerciais ou de 

feiras para fins comerciais ou publicitários; serviços de lojas de venda a retalho ou lojas de 

venda a retalho on-line apresentando produtos em couro, malas de mão e todo o tipo de 

malas, vestuário, calçado, chapelaria, joalharia, relógios, óculos, cosméticos, perfumes, e 

água de colónia; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de es-

critório.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079917

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumes, produtos de perfumaria, águas de toilette, eau de parfum, óleos essenciais para 

uso pessoal, cosméticos, produtos de maquilhagem, loções capilares e corporais, sabões, 

dentífricos, desodorizantes para uso pessoal, lenços impregnados de loções cosméticas, 

gel de duche, champôs, cremes de beleza para o corpo, produtos para barbear, cremes para 

barbear, produtos pós-barba, bálsamos pós-barba, preparações cosméticas para banhos, 

cremes cosméticos, loções para uso cosmético, produtos de higiene pessoal, preparações 

para branquear e outras substâncias para a lavagem;  preparações para limpar, polir, desen-

gordurar; produtos de limpeza, óleos para limpeza, produtos para a conservação do couro 

(ceras para sapatos), produtos para o branqueamento do couro, cremes para polir, cremes 

para o couro, creme para sapatos, polimento para sapatos, ceras para sapatos, resinas de 

sapateiro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079918

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Produtos feitos em pele ou imitação de pele (excepto estojos adaptados para os produtos 

que se destinam a conter, luvas e cintos), em particular; malas de mão, sacos de viagem, 

mochilas, pastas escolares, mochilas escolares, sacos de praia, sacos de compras, sacos 

porta-fatos para viagem, sacos de desporto, sacos para mudas de bebé, sacos em xadrez, 

sacos de mão, sacos com rodas, sacos a tiracolo para transportar bebés (porta-bebés), car-

teiras de bolso, bolsas, carteiras, porta-cartões (pastas), bolsa para documentos, pasta para 

documentos, porta-chaves (artigos em couro), organizador de armários em couro, malas e 

maletas de viagem, estojos de viagem, bolsas de viagem e estojos [caixinhas] para artigos 

de higiene pessoal, bolsas de mão (bolsas de noite), minaudières, artigos de selaria, arma-

ções de sela, freios (arreios), bridões, cilhas em couro (selaria), rédeas, ferraduras, rédeas 

de cavalo, estribos, peças de borracha para estribos, loro do estribo, arreios, rédeas, ca-
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brestos, cabrestos, presilhas de selas, cilhas de couro, alças de ombro de couro, joelheiras 

para cavalos, anteolhos (arreios), cobertas para cavalos, coberturas para selas de cavalos, 

almofadas para selas de cavalo, chicotes, chicotes de nove pontas, pingalins, cobertura para 

selas, selas de cavalo, freios para animais (arreios), guarnições de arreios, cilhas em couro 

(selaria), caixas em couro ou em cartão-couro, caixas em couro para chapéus, caixas em 

fibra vulcanizada, chapéus-de-sol [sombrinhas], chapéus-de-chuva, guarda-sóis, anéis para 

chapéus-de-chuva, capas de chapéus-de-chuva, bengalas de chapéus-de-chuva, punhos de 

bengalas e chapéus-de-chuva, bengalas-assentos, pegas de mala, coleiras para animais, tre-

las para animais, açaimes, casacos para animais, sacos para animais, arreios para animais, 

peles de animais, couro cru, sacos para campistas, cordões em couro, entrançado de couro, 

guarnições em couro para mobília, sacos de caça (acessórios para guardar a caça), cobertu-

ras para mobília, em couro, molesquine [imitação de couro], saquinhos e sacos (envelopes, 

bolsas) em couro para embalagem, estojos para produtos de higienes e estojos de viagem 

em matérias têxteis, sacos em xadrez em matérias têxteis, sacos para mudas de bebé em 

matérias têxteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079919

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 尚立國際股份有限公司

   PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台中市大雅區中清路四段278號1樓

   1F., No. 278, Sec.4, Chung Ching Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário para homem, mulher e criança, pijamas, trajes de cerimónia [vestidos], camisas 

de noite, enxovais de bebés [roupas], camisas de noite, calções (vestuário), calções de ba-

nho, fatos de banho, fatos para natação, macacões, boás [rolo de peles ou de penas para 

agasalhar o pescoço], bodies (roupa interior), pulôveres, camisolas de malha, coletes, tri-

côs (vestuário), camisas, excaixes de camisas, peitilhos de camisa, camisetas, colarinhos 

[vestuário], artigos de vestuário confeccionado [pronto-a-vestir], lingerie [roupa interior], 

calcinhas, cuecas, roupa interior, saris, t-shirts, calças, jaquetas [casacos] [vestuário], fatos, 

uniformes, sobretudos [casacos], gabardinas (vestuário incluindo roupa), roupas imperme-

áveis, sobretudos [casacos], parkas, saias, trajes, botas, botinas [botins], alpercatas, sapatos 

de praia, tamancos (calçado), sapatos de desporto, botinhas, calçado, chinelos, pantufas, 

sandálias de banho, canos de botas, acessórios metálicos para sapatos e botas, acessórios 

de roupa de alta-costura para homem, mulher e criança, nomeadamente chapéus, bonés, 

bandanas, cartolas, luvas (vestuário), relagos [agasalho de forma cilíndrica para as mãos], 

luvas sem dedos, gravatas, cintos [vestuário], cintos para guardar dinheiro [vestuário], ca-

checóis, lenços para o pescoço, lencinhos de bolso [acessórios, vestuário], banda [vestuário], 

xailes, meias, péugas, collants, suspensórios, babetes sem ser em papel, faixas, fitas para a 

cabeça (vestuário), vestuário em couro ou imitação de couro, estolas de pele, pele (vestuá-

rio), anilhas para cachecóis, sarongue, vestidos (vestuário).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079920

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagú; farinha e preparados à base de cere-

ais; pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados; açúcar, mel, melaço; levedura, fermen-

to em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079937

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 山野國際集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界火炭山尾街43-47號環球工業中心921室

   Room 921, World-Wide Industrial Centre, 43-47 Shan Mei Street, Fotan, Nt, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 濃糖漿；糖漿蜂蜜；糖菓；糖蜜；蜂王漿；蜂膠；蜂蠟（食品）；蜂蜜；蜜糖；食品用糖蜜。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079938

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/17

[730] 申請人 Requerente : 山野國際集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界火炭山尾街43-47號環球工業中心921室

   Room 921, World-Wide Industrial Centre, 43-47 Shan Mei Street, Fotan, Nt, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；互聯網上的在線廣告；貨物出入口代理；出版宣傳刊物；商

品展示；商業廣告；市場營銷；市場推廣；廣告宣傳；廣告禮品（樣品散發）；張貼廣告；零售批

發；替他人推銷有關於濃糖漿、糖漿蜂蜜、糖菓、糖蜜、蜂王漿、蜂膠、蜂蠟（食品）、蜂蜜、蜜

糖、食品用糖蜜、花粉、蜂蜜飲料等產品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079951

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/18

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens, e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

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

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

compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; televisões; televi-

sores; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); software de com-

putador; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento 

por satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, 

à navegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre desti-

nos, transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas 

personalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e in-
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formações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armaze-

nar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular, e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores/descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-

fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-

relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações electrícas 

para o controlo remoto de operações industriais; para-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, tons de laranja e tons de rosa.

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

2013/04/25 062503 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/079952

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/18

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

máquinas de jogos de computador; computadores portáteis; computadores de tablete; as-

sistentes pessoais digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de li-

vros electrónicos; unidades de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados 

com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e o software 

associado; dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis com capacidade para forne-

cer acesso à Internet e enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, faxes, correio 

electrónico e outros dados em formato digital; unidades electrónicas para a recepção, ar-

mazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens, e dispositivos electrónicos 

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

para gravar e reproduzir sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; 

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

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

compactos; leitores e gravadores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas 

áudio digitais; rádios, transmissores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e 

digitais; amplificadores de áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos 

de áudio para automóveis; auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; componen-

tes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para redes; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 

instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação dispositivos de geo-

-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunicações sem fios para 

a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; 

suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou para gravar progra-

mas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; televisões; televiso-

res; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); software de computa-

dor; jogos de computador e electrónicos; software informático de geo-posicionamento por 

satélite (GPS); software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, à na-

vegação, planeamento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre destinos, 

transportes e trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas per-

sonalizados, informações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e infor-

mações sobre destinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armazenar 

e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, 

publicações electrónicas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, 

transmitir, manipular, e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos 

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores/descodificadores 

de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, tele-
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fones e dispositivos electrónicos digitais portáteis; software informático que permite aos 

utilizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros 

conteúdos multimédia através de redes de comunicação globais e outras redes informáti-

cas, electrónicas de comunicações; software informático para identificar, localizar, agrupar, 

distribuir e gerir dados e ligações entre servidores informáticos e utilizadores ligados a 

redes de comunicação globais e a outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ções; software informático para dispositivos electrónicos digitais móveis portáteis e outros 

dispositivos electrónicos para consumidores; software de publicações electrónicas; softwa-

re para ler publicações electrónicas; software informático para gerir informações pessoais; 

conteúdo, informações e comentários de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregá-

veis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, diários electrónicos e outras 

publicações electrónicas descarregáveis; software de gestão de bases de dados; software de 

reconhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio elec-

trónico e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pes-

quisar bases de dados em linha; boletins electrónicos; software de sincronização de dados; 

software para o desenvolvimento de programas informáticos; manuais de utilizador legíveis 

electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em 

conjunto, com todos os produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carre-

gadores, acopladores, estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e elec-

trónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções 

multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos 

com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, 

partes, componentes e aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos 

de navegação; aparelhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos accionados a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; 

etiquetas electrónicas para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e ins-

trumentos de pesagem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; aparelhos e 

instrumentos ópticos; pastilhas de silício; circuitos integrados; monitores florescentes; apa-

relhos de controlo remoto; filamentos condutores de luz [fibra óptica]; instalações electrícas 

para o controlo remoto de operações industriais; para-raios; electrolizadores; extintores de 

incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

ro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos animados; aparelhos para o verificar o desen-

volvimento dos embriões em ovos; apitos para chamar cães; imanes decorativos; vedações 

electrificadas; meias aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, tons de rosa e tons de roxo.

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

2013/04/25 062508 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/079953

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/18
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[730] 申請人 Requerente : 美丹有限公司 

 地址 Endereço : 澳門氹仔布拉干薩街404號濠景花園28座5樓C 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白色、紅色、藍色、綠色、啡色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/079954

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場4樓J 

 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/079955

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場4樓J 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用保健品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079956

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場4樓J 
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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 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/079957

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場4樓J 

 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/079958

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場4樓J 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用保健品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079959

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/18

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場4樓J 

 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 : 
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[210] 編號 N.º : N/079996

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/18

[730] 申請人 Requerente : Gaming Partners International Corporation

 地址 Endereço : 1700 Industrial Road, Las Vegas, Nevada 89102, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Fichas de póquer.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079997

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/18

[730] 申請人 Requerente : Gaming Partners International Corporation

 地址 Endereço : 1700 Industrial Road, Las Vegas, Nevada 89102, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Fichas de póquer.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079998

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/18

[730] 申請人 Requerente : Gaming Partners International Corporation

 地址 Endereço : 1700 Industrial Road, Las Vegas, Nevada 89102, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Fichas de póquer.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/079999

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/18

[730] 申請人 Requerente : Gaming Partners International Corporation

 地址 Endereço : 1700 Industrial Road, Las Vegas, Nevada 89102, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Fichas de póquer.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080000

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/18

[730] 申請人 Requerente : Gaming Partners International Corporation

 地址 Endereço : 1700 Industrial Road, Las Vegas, Nevada 89102, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Fichas de póquer.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080001

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/21

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦遊戲軟件（錄製好的）；互動電腦遊戲軟件（錄製好的）；網絡電腦遊戲軟件（錄製好的）；

在流動設備上使用的遊戲軟件和娛樂軟件；通過移動電話網絡上下載的視頻電腦遊戲；互動

電腦遊戲；多媒體計算機遊戲程式；從計算機網絡上下載的互動電腦遊戲軟件；錄音帶；電子

筆記本；磁片；錄有電腦程式之光碟；錄有電腦遊戲程式之磁性資料載體；電腦軟件（錄製好

的）；電子書；唱片；動畫片；電腦網路用儲值卡；電腦；電腦鍵盤；電腦滑鼠；錄有電腦程式之

光碟；電子字典；數碼影音光碟；流動手提電話；金融卡；信用卡；電腦程式；電腦硬體；網路儲

存設備；網路硬體設備；網路通訊設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080002

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/21

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT
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   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 提供網絡遊戲（非下載的）；提供線上遊戲（非下載的）；通過移動電話或無線終端提供電子遊

戲服務；通過互聯網、電話和移動電話網絡或無線終端網絡提供電腦遊戲服務；通過計算機終

端或移動電話或無線終端的通信提供遊戲服務；網路遊戲；虛擬實境遊戲場；提供關於休閒方

面之資訊；書刊之出版；書籍出版；雜誌之出版；雜誌之發行；書刊出版及發行之查詢；雜誌之

查詢；提供有關休閒娛樂之資訊；電動玩具遊樂場；動物園；休閒牧場；遊樂園；電子遊藝場；

提供電腦及網路設備供人上網之服務；網路咖啡廳；提供線上遊戲服務（由電腦網絡提供）；

舉辦娛樂競賽；影片之製作；影片之發行；唱片之製作；電視節目製作；電動玩具租賃；在網際

網絡上舉辦講座、會議及研討會；為遊戲娛樂目的在網際網路上籌備比賽；線上電子書籍及雜

誌之出版；書刊之編輯。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080003

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/21

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 主持電腦網站（網站）；網站的設計、開發和維護；網絡服務器的出租；線上、互動或網上電腦

服務；提供網站供檢索搜尋；電腦程式編製；電腦程系統軟件服務；電腦程式和資料的資料轉

換；內聯網和線上資料庫的開發；科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；工業分析與研

究；計算機硬件與軟件的設計與開發。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080004

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳市麥軒食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市寶安區松崗街道潭頭西部工業區52-53幢 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30
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[511] 產品 Produtos : 糕點；月餅；龜苓膏；含澱粉食品；杏仁膏；糖；穀類製品；調味品；食用冰；可可製品；茶；茶飲

料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080005

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳市麥軒食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市寶安區松崗街道潭頭西部工業區52-53幢 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理和組織諮詢；進出口代理；替他人推銷；替他人

採購（替其他企業購買商品或服務）；人事管理諮詢；商業場所搬遷；計算機數據庫信息系統

化；審計；尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080008

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/21

[730] 申請人 Requerente : Asana Assets Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de perfumaria; óleos essenciais, cosméti-

cos, loções para o cabelo; dentífricos; preparados cosméticos; preparados cosméticos para 

cuidados faciais, cuidados faciais da pele, cuidados dos lábios, cuidados das mãos, cuidados 

dos pés, cuidados do corpo, cuidados do cabelo e fins de emagrecimento; cremes cosméti-

cos, géis, loções; produtos para o cuidado facial (cosméticos); preparados cosméticos e de 

toilete para o cuidado e limpeza da pele; mascaras cosméticas; óleos cosméticos; soros cos-

méticos; pós cosméticos; preparados cosméticos contra raios UV; preparados cosméticos 

para fins de cuidados do sol, protecção solar ou para bronzear; soluções cosméticas para 

esfoliação e rejuvenescimento da pele; preparados cosméticos para emagrecimento; produ-

tos cosméticos para emagrecimento, sem ser para uso médico; estojos de cosméticos; loções 

para fins cosméticos; adesivos para fins cosméticos; produtos cosméticos para depois de 

apanhar sol (sem ser para uso médico); produtos cosméticos contra o envelhecimento; pre-

parados para limpeza para fins cosméticos; preparados de colagénio para aplicações cos-



N.º 51 — 18-12-2013 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 20477

méticas; preparados cosméticos para cuidados faciais, cuidados do corpo e pele; produtos 

cosméticos; produtos de beleza não medicinais para o cuidado da pele; produtos para o cui-

dado da pele do corpo emagrecida; cremes e géis cosméticos, todos para redução de peso 

ou fins de emagrecimento; cremes e loções para emagrecer; óleos essenciais para relaxa-

mento, bronzear e emagrecer, cremes e géis para massagem com efeitos de emagrecimento 

do corpo; vaselina para fins cosméticos ou produtos de emagrecimento, que não sejam para 

uso medicinal; loções com vitamina E e com essências perfumadas para branquear, hidra-

tar, emagrecer, contra o envelhecimento e protecção UV; loções, hidratantes e cremes para 

o cuidado do cabelo; lacas para o cabelo, preparados para permanentes, preparados para 

tratamento do cabelo (sem ser para fins medicinais), géis para limpeza do cabelo, champôs 

e amaciadores; cosméticos para o cabelo; serum e estimulantes para o crescimento do cabe-

lo; óleos para banho e duche, géis, creme e espumas; tudo incluído na Classe 3.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080009

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/21

[730] 申請人 Requerente : Asana Assets Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

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

tos e substâncias dietéticas adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos para 

bebés; suplementos alimentares para humanos e animais; gessos, materiais para pensos; 

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

nocivos; fungicidas, herbicidas; suplementos alimentares para a saúde biológicos; suple-

mentos alimentares para a saúde feitos principalmente de minerais; suplementos dietéticos; 

suplementos nutricionais; suplementos alimentares; suplementos alimentares para a saúde; 

suplementos vitamínicos; suplementos alimentares nutricionais; suplementos alimentares 

nutricionais para fins médicos; bebidas energéticas; suplementos alimentares adaptados 

para fins médicos; suplementos alimentares adaptados para fins médicos adicionados com 

vitaminas, nutrientes minerais, micro elementos, quer singular ou combinados; suplemen-

tos alimentares na forma de pó, líquidos, cápsulas e pastilhas; suplementos alimentares na 

forma de pó, líquidos, cápsulas e pastilhas, tudo para fins médicos; suplementos alimen-

tares para a saúde para fins médicos; preparados medicinais para usar como suplementos 

para alimentos; suplementos minerais (nutritivos); suplementos minerais para alimentos; 

suplementos (medicinais) para alimentos para consumo humano; suplementos vitamínicos 

e dietéticos; aditivos dietéticos para fins médicos; bebidas, alimentos, e substâncias dieté-

ticas; bebidas, alimentos, e substâncias dietéticas adaptadas para uso médico; preparados 

medicinais para fins de emagrecimento; preparados farmacêuticos medicinais para fins de 

emagrecimento; preparados dietéticos para fins de emagrecimento; chá medicinal para fins 

de emagrecimento; tudo incluído na Classe 5.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080010

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/21

[730] 申請人 Requerente : Asana Assets Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagú; farinha e preparados à base de 

cereais; pão, artigos de pastelaria e artigos de confeitaria; gelados; açúcar, mel, melaço; 

levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; 

rebuçados (candy) e pastilha de mascar para fins de controlo de peso e dieta; chá embalado 

(sem ser para uso medicinal); bebidas a base de chá; tudo incluído na classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080011

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/21

[730] 申請人 Requerente : Asana Assets Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas não alcoólicas 

contendo colagénio; bebidas enriquecidas com adição de vitaminas (sem ser para uso medi-

cinal); bebidas não alcoólicas contendo extractos de plantas; bebidas não alcoólicas utiliza-

das para dieta; preparados, pós e pastilhas para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/080012

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/21

[730] 申請人 Requerente : The Net-a-Porter Group Limited

 地址 Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, 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 relacionados com vestuário, chapelaria e calçado, joalharia, 

relógios, acessórios de moda, têxteis, cosméticos, preparados para toilette não medicinal, 

produtos para cuidados de higiene pessoal, estojos de cuidados de higiene pessoal, produ-

tos de toilette não medicinal, (cosméticos), artigos ópticos, estojos para transporte, artigos 

de couro, estojos para telemóveis, capas para telemóveis, computadores tablet, computa-

dores portáteis, malas de viagem, etiquetas para malas de viagem, carteiras e capas para 

passaporte, carteiras, sacos de mão e todo tipo de malas, livros, velas, equipamento áudio, 

auriculares, caixas altifalantes, altifalantes sem fio, auriculares, auscultadores; agregação 

para o benefício de terceiros de vestuário, chapelaria e calçado, joalharia, relógios, aces-

sórios de moda, têxteis, cosméticos, preparados para toilette não medicinal, produtos para 

cuidados de higiene pessoal, estojos de cuidados de higiene pessoal, produtos de toilette 

não medicinal, (cosméticos), artigos ópticos, estojos para transporte, artigos de couro, es-

tojos para telemóveis, capas para telemóveis, computadores tablet, computadores portáteis, 

malas de viagem, etiquetas para malas de viagem, carteiras e capas para passaporte, cartei-

ras, sacos de mão e todo tipo de malas, livros, velas, equipamento áudio, auriculares, caixas 

altifalantes, altifalantes sem fio, auriculares, auscultadores permitindo aos clientes uma 

conveniente apreciação e aquisição desses produtos; o fornecimento de serviços de vendas 

a retalho através de um catálogo de encomendas por correio relacionados com vestuário, 

chapelaria e calçado, joalharia, relógios, acessórios de moda, têxteis, cosméticos, prepara-

dos para toilette não medicinal, produtos para cuidados de higiene pessoal, estojos de cui-

dados de higiene pessoal, produtos de toilette não medicinal (cosméticos), artigos ópticos, 

estojos para transporte, artigos de couro, estojos para telemóveis, capas para telemóveis, 

computadores tablet, computadores portáteis, malas de viagem, etiquetas para malas de 

viagem, carteiras e capas para passaporte, carteiras, sacos de mão e todo tipo de malas, li-

vros, velas, equipamento áudio, auriculares, caixas altifalantes, altifalantes sem fio, auricu-

lares, auscultadores; o fornecimento de serviços de vendas a retalho on-line através de uma 

página da Internet relacionados com vestuário, chapelaria e calçado, joalharia, relógios, 

acessórios de moda, têxteis, cosméticos, preparados para toilette não medicinal, produtos 

para cuidados de higiene pessoal, estojos de cuidados de higiene pessoal, produtos de toi-

lette não medicinal, (cosméticos), artigos ópticos, estojos para transporte, artigos de couro, 

estojos para telemóveis, capas para telemóveis, computadores tablet, computadores portá-

teis, malas de viagem, etiquetas para malas de viagem, carteiras e capas para passaporte, 

carteiras, sacos de mão e todo tipo de malas, livros, velas, equipamento áudio, auriculares, 

caixas altifalantes, altifalantes sem fio, auriculares, auscultadores; o fornecimento de ser-

viços de vendas a retalho por moda de marketing directo relacionado com vestuário, cha-

pelaria e calçado, joalharia, relógios, acessórios de moda, têxteis, cosméticos, preparados 

para toilette não medicinal, produtos para cuidados de higiene pessoal, estojos de cuidados 

de higiene pessoal, produtos de toilette não medicinal (cosméticos), artigos ópticos, estojos 

para transporte, artigos de couro, estojos para telemóveis, capas para telemóveis, compu-

tadores tablet, computadores portáteis, malas de viagem, etiquetas para malas de viagem, 

carteiras e capas para passaporte, carteiras, sacos de mão e todo tipo de malas, livros, ve-

las, equipamento áudio, auriculares, caixas altifalantes, altifalantes sem fio, auriculares, 

auscultadores; o fornecimento de informações e assessoria relacionados com serviços de 
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vendas a retalho; consultoria de gestão de negócios comerciais; fornecimento de assessoria 

e assistência na selecção de produtos; serviços de promoção através do fornecimento de 

ligações patrocinadas para rede global de terceiros; serviços de publicidade e comerciais; 

publicidade para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080013

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/21

[730] 申請人 Requerente : 中國移動國際有限公司

   China Mobile International Limited

 地址 Endereço : 香港新界葵涌葵昌路51號九龍商業中心1座30樓

   Level 30, Tower 1, Kowloon Commerce Centre, 51 Kwai Cheong 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的電腦操作程式；電腦軟體（已錄製）；電腦程式（可下載軟體）；電腦軟體（錄製好

的）；用於通過電腦網路上載、下載、接入、張貼、顯示、標注、創作網路日記、分流、連結和共用

電子資訊的電腦軟體（已錄製）；電腦；電腦周邊設備；資料處理設備；用於接收、轉換、傳輸、

分流和檢閱記錄在數位視訊錄影機的音像、視像、圖像、資料和資訊的電腦軟體（已錄製）；操

作電訊產品用的電腦軟體（已錄製）；移動操作電信產品用的電腦軟體（已錄製）；用於連接電

訊設備、電話機、電腦、有線和無線電腦網路的電腦軟體（已錄製）；用於家庭式語音通信互聯

網協定（VOIP）的電腦網路集線器；用於家庭式語音通信互聯網協定（VOIP）的電腦網路服務

器計算機軟體（已錄製）；用於家庭式語音通信互聯網協定（VOI P）的電視接收器；用於家庭

式語音通信互聯網協定（VOIP）的電腦網路交換機電腦軟體（錄製好的）；用於家庭式語音通

信互聯網協定（VOIP）的電腦網路路由器；用於促進和建立社交網路軟體的電腦用介面。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080014

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/21

[730] 申請人 Requerente : 中國移動國際有限公司

   China Mobile International Limited

 地址 Endereço : 香港新界葵涌葵昌路51號九龍商業中心1座30樓

   Level 30, Tower 1, Kowloon Commerce Centre, 51 Kwai Cheong 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 : 38

[511] 服務 Serviços : 提供與全球電腦網路的電訊聯接服務；電腦終端通訊；電腦輔助資訊與圖像傳送；電信資訊；

提供互聯網聊天室；電視廣播；通過電話預付電話卡提供的電話通訊服務；語音郵件服務；電

話通訊；電話業務；資訊傳送；遠端會議服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080015

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/21

[730] 申請人 Requerente : 中國移動國際有限公司

   China Mobile International Limited

 地址 Endereço : 香港新界葵涌葵昌路51號九龍商業中心1座30樓

   Level 30, Tower 1, Kowloon Commerce Centre, 51 Kwai Cheong 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 : 42

[511] 服務 Serviços : 用於電訊服務、網路電話應用（VOIP）、資料傳輸、即時資訊傳送服務的電腦軟體和硬體的設

計；為電腦使用者間交換資料提供網路即時連接服務；創建和維護網站（替他人）；提供使使

用者可以進行網路電話通訊（VOIP）的線上非下載電腦；電腦系統設計；電腦軟體發展；提供

使使用者可以進行網路電話通訊（VOIP）的線上電腦軟體的服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080018

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/21

[730] 申請人 Requerente : 濠江卷煙廠有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路431-487號南豐工業大廈一期11樓B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 : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080019

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/21

[730] 申請人 Requerente : 王長慶

   Wong, Cheong Heng

 地址 Endereço : 澳門東北大馬路海名居第二座8樓J單位 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草製品，煙具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080030

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/21

[730] 申請人 Requerente : Cargill Meat Solutions Corporation

 地址 Endereço : 151 North Main, Wichita, Kansas 67202, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 火腿；豬肉；豬肉食品；肉湯濃縮汁；肉腸；燻肉；鹽醃肉；搗碎的香腸；風腸；肉乾；肉糜；肉

鬆；肉；肉製品；加工過的肉；香腸；雞肉腸；腸；肉罐頭；醃臘肉；牛肉清湯濃縮汁；肉凍。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080031

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/21

[730] 申請人 Requerente : 博羅縣園洲鎭榮茂化妝品廠 

 地址 Endereço : 中國廣東省博羅縣園洲鎭廖尾村沿江路 

 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 : 陰道清洗液；去頭皮屑的藥物製劑；衛生消毒劑；消毒劑；衣服和紡織品用除臭劑；空氣除臭

劑；動物用洗滌劑；殺蟲劑；蚊香；衛生巾；失禁用尿布；空氣淨化製劑；非人用、非動物用除臭

劑；防蛀劑；失禁用尿布；消毒棉；牙用光潔劑；藥用洗液；醫用頭髮增長劑；醫用去污劑；除黴

化學製劑；廁所除臭劑；醫用營養飲料；漂白粉（消毒）；藥浴製劑；護膚藥劑；醫用潤髮脂；淨

化劑；狗用洗滌劑；空氣清新劑；驅蟲用香。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080032

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/21

[730] 申請人 Requerente : 博羅縣園洲鎭榮茂化妝品廠 

 地址 Endereço : 中國廣東省博羅縣園洲鎭廖尾村沿江路 

 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 肥皂；洗髮液；漂白水；洗衣用織物柔軟劑；洗衣粉；洗潔精；清洗製劑；廁所清洗劑；鞋油；香

精油；化妝品；牙膏；香；動物用化妝品；空氣芳香劑；洗潔精；浴液；抑菌洗手劑；洗衣劑；去

污劑；去漬劑；動物用除臭劑；潔膚乳液；個人清潔或袪味用下體注洗液；漂白劑（洗衣）；護髮

素；洗髮劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080033

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/21

[730] 申請人 Requerente : 博羅縣園洲鎭榮茂化妝品廠 

 地址 Endereço : 中國廣東省博羅縣園洲鎭廖尾村沿江路 

 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 : 陰道清洗液；去頭皮屑的藥物製劑；衛生消毒劑；消毒劑；衣服和紡織品用除臭劑；空氣除臭

劑；動物用洗滌劑；殺蟲劑；蚊香；衛生巾；失禁用尿布；空氣淨化製劑；非人用、非動物用除臭

劑；防蛀劑；失禁用尿布；消毒棉；牙用光潔劑；藥用洗液；醫用頭髮增長劑；醫用去污劑；除黴

化學製劑；廁所除臭劑；醫用營養飲料；漂白粉（消毒）；藥浴製劑；護膚藥劑；醫用潤髮脂；淨

化劑；狗用洗滌劑；空氣清新劑；驅蟲用香。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080034

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/21

[730] 申請人 Requerente : 博羅縣園洲鎭榮茂化妝品廠 

 地址 Endereço : 中國廣東省博羅縣園洲鎭廖尾村沿江路 

 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 : 陰道清洗液；去頭皮屑的藥物製劑；衛生消毒劑；消毒劑；衣服和紡織品用除臭劑；空氣除臭

劑；動物用洗滌劑；殺蟲劑；蚊香；衛生巾；失禁用尿布；空氣淨化製劑；非人用、非動物用除臭

劑；防蛀劑；失禁用尿布；消毒棉；牙用光潔劑；藥用洗液；醫用頭髮增長劑；醫用去污劑；除黴

化學製劑；廁所除臭劑；醫用營養飲料；漂白粉（消毒）；藥浴製劑；護膚藥劑；醫用潤髮脂；淨

化劑；狗用洗滌劑；空氣清新劑；驅蟲用香。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/080035

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/21

[730] 申請人 Requerente : 博羅縣園洲鎭榮茂化妝品廠 

 地址 Endereço : 中國廣東省博羅縣園洲鎭廖尾村沿江路 

 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 : 陰道清洗液；去頭皮屑的藥物製劑；衛生消毒劑；消毒劑；衣服和紡織品用除臭劑；空氣除臭

劑；動物用洗滌劑；殺蟲劑；蚊香；衛生巾；失禁用尿布；空氣淨化製劑；非人用、非動物用除臭

劑；防蛀劑；失禁用尿布；消毒棉；牙用光潔劑；藥用洗液；醫用頭髮增長劑；醫用去污劑；除黴

化學製劑；廁所除臭劑；醫用營養飲料；漂白粉（消毒）；藥浴製劑；護膚藥劑；醫用潤髮脂；淨

化劑；狗用洗滌劑；空氣清新劑；驅蟲用香。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080036

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/21

[730] 申請人 Requerente : 博羅縣園洲鎭榮茂化妝品廠 

 地址 Endereço : 中國廣東省博羅縣園洲鎭廖尾村沿江路 

 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 : 陰道清洗液；去頭皮屑的藥物製劑；衛生消毒劑；消毒劑；衣服和紡織品用除臭劑；空氣除臭

劑；動物用洗滌劑；殺蟲劑；蚊香；衛生巾；失禁用尿布；空氣淨化製劑；非人用、非動物用除臭

劑；防蛀劑；失禁用尿布；消毒棉；牙用光潔劑；藥用洗液；醫用頭髮增長劑；醫用去污劑；除黴

化學製劑；廁所除臭劑；醫用營養飲料；漂白粉（消毒）；藥浴製劑；護膚藥劑；醫用潤髮脂；淨

化劑；狗用洗滌劑；空氣清新劑；驅蟲用香。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080037

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/21

[730] 申請人 Requerente : 博羅縣園洲鎭榮茂化妝品廠 

 地址 Endereço : 中國廣東省博羅縣園洲鎭廖尾村沿江路 

 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 : 陰道清洗液；去頭皮屑的藥物製劑；衛生消毒劑；消毒劑；衣服和紡織品用除臭劑；空氣除臭

劑；動物用洗滌劑；殺蟲劑；蚊香；衛生巾；失禁用尿布；空氣淨化製劑；非人用、非動物用除臭

劑；防蛀劑；失禁用尿布；消毒棉；牙用光潔劑；藥用洗液；醫用頭髮增長劑；醫用去污劑；除黴

化學製劑；廁所除臭劑；醫用營養飲料；漂白粉（消毒）；藥浴製劑；護膚藥劑；醫用潤髮脂；淨

化劑；狗用洗滌劑；空氣清新劑；驅蟲用香。  



N.º 51 — 18-12-2013 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 20485

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080041

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : WE LOVE WAX LTD.

 地址 Endereço : Rua de Viseu Nº 423, Edf. Man Fai Garden R/C Shop L, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de depilação corporal com cera, cuidados de higiene e de beleza para seres huma-

nos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde limão, preto, branco.

[210] 編號 N.º : N/080066

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : 香港澳醫生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍佐敦白加士街56號凱豪商業中心7樓1室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 香波；洗面奶；浴液；浴鹽；美容面膜；化妝品；化妝用雪花膏；防曬劑；焗油製劑；香。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080067

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : 澳同盛貿易有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心8-O 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33
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[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080068

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : 澳同盛貿易有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心8-O 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080069

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : 北京車天下資訊有限公司 

 地址 Endereço : 北京市豐台區中關村科技園區產業基地38地塊漢威國際廣場E區5號樓2層6單元（園區） 

 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 : 學校（教育）；幼兒園；寄宿學校；組織教育或娛樂競賽；安排和組織學術討論會；安排和組織

會議；安排和組織大會；組織文化或教育展覽；組織體育比賽；安排和組織專家討論會；安排

和組織專題研討會；安排和組織培訓班；安排選美競賽；組織選美；組織舞會；組織表演（演

出）；安排和組織音樂會；為娛樂組織時裝展覽；組織安排婚慶活動；婚慶主持（司儀）；娛樂；

演出；提供娛樂設施；俱樂部服務（娛樂和教育）；迪斯科舞廳；假日野營娛樂服務；現場表演；

籌劃聚會（娛樂）；提供娛樂場所；提供卡拉OK服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080070

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : 北京車天下資訊有限公司 

 地址 Endereço : 北京市豐台區中關村科技園區產業基地38地塊漢威國際廣場E區5號樓2層6單元（園區） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；臨時住宿處出租；寄宿處；飯

店；餐館；寄宿處預訂；旅館預訂；自助餐館；快餐館；酒吧服務；假日野營住宿服務；預訂臨時

住所；汽車旅館；流動飲食供應；茶館；提供野營場地設施；旅遊房屋出租；會議室出租；養老

院；日間托兒所（看孩子）；動物寄養；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；櫃檯出租；烹飪設備

出租；飲水機出租；帳篷出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080071

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : 北京車天下資訊有限公司 

 地址 Endereço : 北京市豐台區中關村科技園區產業基地38地塊漢威國際廣場E區5號樓2層6單元（園區） 

 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 : 出借書籍的圖書館；文字出版（廣告宣傳冊除外）；圖書出版；書籍出版；在線電子書籍和雜誌

的出版；電子桌面排版；提供在線電子出版物（非下載的）；除廣告以外的版面設計；錄像帶發

行；錄音棚服務；音響設備出租；翻譯；娛樂；俱樂部服務（娛樂或教育）；迪斯科舞廳；提供卡

拉OK服務；提供體育設施；健身俱樂部（健身和體能訓練）；動物園服務；經營彩票；培訓；組

織教育或娛樂競賽；安排和組織學術討論會；安排和組織會議；安排和組織大會；組織文化或

教育展覽；組織表演（演出）；安排和組織音樂會；為娛樂目的的組織時裝表演；為娛樂組織時

裝展覽；演出；提供娛樂設施；假日野營娛樂服務；現場表演；籌劃聚會（娛樂）；提供娛樂場

所；夜總會；票務代理服務（娛樂）；體育設施出租；體育野營服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080072

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : 北京車天下資訊有限公司 

 地址 Endereço : 北京市豐台區中關村科技園區產業基地38地塊漢威國際廣場E區5號樓2層6單元（園區） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；臨時住宿處出租；寄宿處；飯

店；餐館；寄宿處預訂；旅館預訂；自助餐館；快餐館；酒吧服務；假日野營住宿服務；預訂臨時

住所；汽車旅館；流動飲食供應；茶館；提供野營場地設施；旅遊房屋出租；會議室出租；養老

院；日間托兒所（看孩子）；動物寄養；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；活動房屋出租；帳篷

出租；為動物提供食宿；飲水機出租。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080073

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : AIA Company Limited

 地址 Endereço : AIA Building, No. 1, Stubbs Road, 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 : Adesivos para papelaria ou para uso doméstico; materiais para artistas; artigos para enca-

dernação; calendários; cartão e produtos feitos destes materiais, não incluídos noutras clas-

ses; catálogos; certificados; gráficos; quadros de avisos (clipboards); pastas de arquivo (arti-

gos de papelaria); plastificadores de documentos para escritório; envelopes; pastas (material 

de escritório); guias de planeamento financeiro sob forma impressa; arquivadores (artigos 

de papelaria); arquivadores para papéis; formulários (impressos); cartões de felicitações; 

porta-livros de cheques (livros de cheques); material de instrução e de ensino (excepto apa-

relhos); cartas; pastas para papéis/folhas soltas; revistas (publicações periódicas); manuais; 

guia para membros em formato de folheto; cartão médico para membros; molas para notas 

(dinheiro); boletins informativos; jornais; blocos de notas; aparelhos de numeração; artigos 

de escritório (excepto mobiliário); blocos (artigos de papelaria); pincéis; panfletos; papéis; 

publicações periódicas; fotografias; individuais de mesa em papel; materiais plásticos para 

embalagem (não incluídos noutras classes); produtos de impressão; produtos de impressão 

relacionados com planeamento financeiro, análise de investimentos, distribuição de 

portfólios e recomendações para selecção de instrumentos financeiros, boletins informativos, 

revistas, relatórios periódicos, livros, relatórios para investidores e manuais de utilizador; 

publicações impressas; horários impressos; caracteres de imprensa (tipos); clichés (estere-

ótipos); prospectos; réguas; artigos de papelaria; guardanapos de papel (bases para copos 

e garrafas); máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto mobiliário); blocos de 

escrita.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080074

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : AIA Company Limited

 地址 Endereço : AIA Building, No. 1, Stubbs Road, 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 : Contabilidade; administração de processamento de ordens de compra; auditoria; guarda-

-livros; avaliações comerciais; informações de negócios; inquéritos de negócios; investiga-
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ções para negócios; consultoria em gestão e organização de negócios; assistência em gestão 

de negócios comerciais; consultoria em organização de negócios; investigação de negócios 

comerciais; informações comerciais e aconselhamento aos consumidores (loja de orienta-

ção para consumidores); assistência em gestão industrial ou comercial; compilação de in-

formações em bases de dados informáticas; compilação de estatísticas; consultoria; análise 

de preço de custo; preparação de extractos de contas; previsões económicas; peritos em 

eficiência de negócios; consultoria em gestão pessoal; serviços de comparação de preços; 

consultoria profissional em matéria de negócios comerciais; serviços de consultadoria, de 

assessoria e prestação de informações relacionados com todos os serviços referidos acima.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080075

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : AIA Company Limited

 地址 Endereço : AIA Building, No. 1, Stubbs Road, 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 : Subscrição de seguro contra acidentes; serviços de actuários; banca; corretagem; serviços 

de liquidação de negócios (financeiro); serviços de investimentos em capital; serviços de 

gestão de capital; serviços de compensação financeira; serviços de cartões de crédito; negó-

cios financeiros; análises financeiras; consultoria financeira; avaliação financeira (seguros, 

banca, imobiliário); informação financeira; gestão financeira; planeamento financeiro, aná-

lise de investimentos, serviços de distribuição de portfólios, prestação de informações re-

lacionadas com planeamento financeiro, análise de investimento, distribuição de portfólios 

e recomendações para selecção de instrumentos financeiros através de redes informáticas 

mundiais; serviços financeiros, serviços de assessoria financeira; serviços de financiamen-

to; subscrição de seguros contra incêndios; peritagens fiscais; investimento em fundos; 

subscrição de seguros de saúde; seguros; corretagem de seguros; consultoria de seguros; 

informação sobre seguros; serviços de seguros; subscrição de seguros; emissão de cartões 

de crédito; financiamento de aluguer com opção de compra; arrendamento de imóveis; 

subscrição de seguros de vida; negócios monetários; fundos mútuos; negócios imobiliários; 

avaliação de bens imobiliários; corretor de imóveis; gestão imobiliária; cobrança de rendas; 

aluguer de escritórios (imóveis); aluguer de apartamentos; aluguer de andares; serviços de 

pagamento de pensões de reforma; serviços de consultadoria, de assessoria e prestação de 

informações relacionados com todos os serviços referidos acima.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080078

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : HABIDECOR – Indústria Têxtil para Habitação, SA
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 地址 Endereço : Zona Industrial de Mundão, 3505-459 Mundão, Viseu, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes; coberturas de cama e de mesa; toa-

lhas em matérias têxteis, toalhas e luvas de banho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080079

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : HABIDECOR – Indústria Têxtil para Habitação, SA

 地址 Endereço : Zona Industrial de Mundão, 3505-459 Mundão, Viseu, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário e, em especial, roupões de banho, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080080

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : HABIDECOR – Indústria Têxtil para Habitação, SA

 地址 Endereço : Zona Industrial de Mundão, 3505-459 Mundão, Viseu, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Tapeçarias e, em especial, tapetes para o chão, tapeçarias (incluindo mantas em pele para 

colocar sobre o fundo da cama e tapetes de casa de banho), tapetes em borracha para ba-

nho e duche, capachos, esteiras, linóleo e outros revestimentos para soalho, tapeçarias mu-

ras não em matérias têxteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080081

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : GINADO – Produção e Comercialização de Têxteis, SA

 地址 Endereço : Zona Industrial Municipal 2, 3460-909 Tondela, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes; coberturas de cama e de mesa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080082

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : GINADO – Produção e Comercialização de Têxteis, SA

 地址 Endereço : Zona Industrial Municipal 2, 3460-909 Tondela, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080083

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : PAOLONI FAMILY HOLDING S.R.L.

 地址 Endereço : Via G. Battista 10–62010 Appignano (MC), Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; produtos de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, produtos para o banho e 

para o corpo; água de toilette, desodorizantes de uso pessoal, loções para o corpo, gel de 

duche, sabões para a pele, bálsamos de barbear, cremes de barbear, loções para depois de 

barbear, cremes para o corpo, champôs para os cabelos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080084

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : PAOLONI FAMILY HOLDING S.R.L.

 地址 Endereço : Via G. Battista 10–62010 Appignano (MC), Itália

 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 e óculos de sol, armações de óculos, lentes, e estojos para óculos, óculos de despor-

to para uso em esqui, natação, motociclismo; correntes para óculos.

[540] 商標 Marca : 



20492 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2013 年 12 月 18 日

[210] 編號 N.º : N/080085

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : PAOLONI FAMILY HOLDING S.R.L.

 地址 Endereço : Via G. Battista 10–62010 Appignano (MC), Itália

 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 : Joalharia e instrumentos cronométricos, bijutaria, pulseiras de metais preciosos; broches; 

botões de punho; colares; brincos em metais preciosos ou revestidos; artigos de relojoaria, 

relógios de pulso, relógios, relógios de parede e de sala e peças para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080086

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : PAOLONI FAMILY HOLDING S.R.L.

 地址 Endereço : Via G. Battista 10–62010 Appignano (MC), Itália

 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 : Couro e imitações do couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva; sacos, sacos de mão, sacos de 

viagem, carteiras, baús, pastas para estudantes, carteiras, porta-moedas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080087

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : Compagnie des Montres Longines, Francillon SA (Longines Watch Co., Francillon Ltd)

 地址 Endereço : 2610 Saint-Imier, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou revestidos, não incluídos nou-

tras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080088

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/23

[730] 申請人 Requerente : 岳云

   NGOK WAN
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 地址 Endereço : 澳門菜園路74-120號信達廣場第3座12樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/080089

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[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 : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, comida 

para bebés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080090

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[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 : Leite de soja aromatizado; natas não lácteas para café; leite; queijo; iogurte; frutas e vege-

tais em conserva, congelados, secos e cozinhados; ovos e lacticínios; óleos e gorduras ali-

mentares; sobremesas feitas de ingredientes à base de plantas; sobremesas à base de nozes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080091

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : WhiteWave Services, Inc.

 地址 Endereço : 12002 Airport Way, Broomfield, Colorado 80021, United States of America
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, café artificial, farinha, preparados de cereais, pão, artigos 

de pastelaria; gelados comestíveis; mel; molhos (condimentos); especiarias; sobremesas fei-

tas de farinha; sobremesas aromatizadas com café; bebidas à base de café.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080092

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[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; leite de coco; leite de amêndoa; leite de amêndoa aromatizado; 

sumos de fruta; smoothies; bebidas com baixo teor calórico, bebidas não alcoólicas; águas 

minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sumos de frutas; 

xaropes e outros preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080095

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : New Tech-A Electrical And Mechanical Decoration Limited

 地址 Endereço : 澳門美上校圍,21,美富新村,第一座,地下J 

 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 : 37

[511] 服務 Serviços : 機電及裝修工程。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/080096

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/24

[730] 申請人 Requerente : FREEING 實境遊戲有限公司
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 地址 Endereço : 澳門群隊街7號祐群大廈地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 實境密室遊戲的設計，管理及經營實境密室遊戲的產品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/080097

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : Progetto Pizza Limited

 地址 Endereço : 4th Floor Kenning Industrial Building, 19 Wang Hoi Road, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；自助餐館；快餐館；酒吧服務；流動飲食供應；

茶館；會議室出租；養老院；日間托兒所（看孩子）；為動物提供食宿；出租椅子、桌子、桌布和

玻璃器皿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080098

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : RICHBURRY LIMITED

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島,托托拉島,域咸沙洲1路鎮,奧馬爾霍奇大廈3層 

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 手錶；未加工或半加工貴重金屬；未加工的金或金箔；計時器（手錶）；首飾；首飾盒；珠寶；珠

寶首飾；珠寶盒；珠寶裝飾品；貴重金屬盒；項鍊（首飾）；精密計時儀器；錶；錶面；錶面玻璃；

錶帶；錶盒；錶組件；錶袋（套）；錶殼；錶鏈；鍍有貴重金屬之珠寶；擺（鐘錶製造）；鏈（首

飾）；寶石；鐘；鐘面；鐘組件；鐘錶盒；鐘錶構件；鐘錶盤；鐘錶盤（鐘錶製造）；鐘錶機件。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/080099

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : 廣東小白龍動漫玩具實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省汕頭市澄海區新市區登峰路以北、甯川北路以東 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 玩具；運動球類；棋；鍛煉身體器械；體育活動器械；塑料跑道；競技手套；聖誕樹裝飾品（燈飾

和糖果除外）；積木（玩具）；遊戲機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080100

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/22

[730] 申請人 Requerente : Carlsberg Italia S.p.A.

 地址 Endereço : Via Ramazzotti,12, Lainate (Milano), Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; cerveja sem álcool; extractos de lúpulo para fazer cerveja; mosto de cerveja; bebi-

das não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de frutas; xaropes e outras preparações para 

fazer bebidas, tudo incluído na Classe 32.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/06/05 MI2013C005646 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/080103

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/23

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos, cigarros, cigar-

rilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, 

tabaco de mascar, rapé (tabaco), «kretek», «snus», sucedâneos do tabaco (não para uso 

medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros 

para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/080118

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/23

[730] 申請人 Requerente : 史偉莎品牌管理有限公司

   LBS BRAND MANAGEMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍新蒲崗爵祿街33A-37A號百勝工廠大厦1樓A及B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : 食用油品用淨化劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080119

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/23

[730] 申請人 Requerente : 史偉莎品牌管理有限公司

   LBS BRAND MANAGEMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍新蒲崗爵祿街33A-37A號百勝工廠大厦1樓A及B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 精油；室內芳香劑；香料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080120

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/23

[730] 申請人 Requerente : 史偉莎品牌管理有限公司

   LBS BRAND MANAGEMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍新蒲崗爵祿街33A-37A號百勝工廠大厦1樓A及B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 電子空氣芳香器；空氣殺菌除臭機；空氣清香機；空氣清香淨化機；空氣清淨器；空氣清淨機；

空氣淨化機；空氣除臭裝置。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080121

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/23

[730] 申請人 Requerente : LUCIANO SOPRANI S.r.l.

 地址 Endereço : Via Morosini, n˚30, 20135 Milano, Itália

 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 : Joalharia; brincos; alfinetes e grampos de gravata; botões de punho; anéis (joalharia); co-

lares (joalharia); pulseiras e braceletes (joalharia); pendentes (joalharia); broches (joalha-

ria); anéis para cachecóis e anéis para lenços (joalharia); alfinetes ornamentais em metais 

preciosos; enfeites de sapatos em metais preciosos; obras de arte e trabalhos de ourivesaria 

em metais preciosos; figuras (estatuetas) em metais preciosos; metais preciosos, em bruto 

ou semitrabalhados; ligas de metais preciosos; caixas em metal precioso; pedras preciosas 

em bruto; pedras preciosas; diamantes; esmeraldas (joalharia); safiras (joalharia); rubis 

(joalharia); opalas (joalharia); topázios (joalharia); águas-marinhas (joalharia); pérolas 

(joalharia); ouro, em bruto ou trabalhado; prata, em bruto ou trabalhado; caixas de jóias; 

produtos em metais preciosos e jóias de imitação; moedas; relógios; relógios de pulso; re-

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

cronómetros; relógios de alarme/despertadores; caixas para relógios; estojos de relógios; 

mostradores para relógios; correntes para relógios; correias, braceletes e pulseiras para 

relógios; jóias de fantasia e bijutaria; chaveiros e argolas para chaves (bugigangas ou berlo-

ques), tudo incluído na Classe 14.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080122

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/23

[730] 申請人 Requerente : LUCIANO SOPRANI S.r.l.

 地址 Endereço : Via Morosini, n˚30, 20135 Milano, Itália

 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 : Couro; pele de animais e imitação de couro; produtos feitos de couro, pele de animais e 

imitação de couro; pele; pastas de executivo; caixas em pele de animais; caixas de couro; 

caixas em couro de imitação; malas; bolsas e sacos de ginástica; malas de mão; malas e 

sacos de tiracolo; sacos de desporto; sacolas e malas tipo «tote bags»; sacos e bolsas para 

compras; sacos e bolsas para livros; malas de bagagem; malas de bagagem com rodas; malas 

de viagem; malas de bagagem de mão; baús; sacos de praia; sacos porta-fatos para viagem; 
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malas porta-fatos; malas de viagem para pernoitar; malas e pastas tipo «attaché»; malas 

e pastas para documentos; mochilas e malas escolares; carteiras; porta-moedas; bolsas e 

estojos para chaves, em couro ou pele de animais ou suas imitações; carteiras para cartões 

de crédito; carteiras para cartões de visita; carteiras e malas para música; bolsas em couro 

para cintos; bolsas e carteiras para cosméticos vendidas vazias; carteiras e malas de couro 

para guardar material de polimento de sapatos; sacos e carteiras para gravatas; mochilas 

(«rucksacks»); chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; bengalas; bastões pontiagudos de alpi-

nista («alpenstock»); chicotes e artigos de selaria; vestuário para animais de estimação; 

coleiras para cão; couro para coberturas de mobília; bolsas de couro para embalagem; cor-

reias e cintas em couro, tudo incluído na classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080123

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/23

[730] 申請人 Requerente : LUCIANO SOPRANI S.r.l.

 地址 Endereço : Via Morosini, n˚30, 20135 Milano, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; roupa interior; corpetes («body suits»); camisas de alças («tank-tops»); camisas e 

camisolas interiores; cuecas, calcinhas e calças interiores; calças; pijamas; camisetas («tee-

-shirts»); camisolas de desporto; camisas de desporto; coletes; calças; calças desportivas e 

de desporto; calças de ganga («jeans»); calções; fatos de banho; toucas de banho; vestuário 

de praia; roupões de banho, casacos e blusões; parcas («parkas»); sobretudos; peles; casacos 

de chuva; roupa impermeável; coletes; casacos curtos e jaquetas; casacos e blusões («heavy 

jackets»); meias e malhas de senhora; camisolas («jumpers»); pulôveres; camisolas e casacos 

de malha ou croché («sweaters»); casacos; camisas; blusas; macacões e jardineiras; saias; 

fatos de homem; vestidos; fantasias de carnaval; fatos de cerimónia; fatos de treino; calças 

justas e polainas («leggings»); meias de vidro de senhora; meias; collants; suspensórios; 

gravatas; luvas; xailes; véus; lenços compridos, cachecóis, lenços de pescoço e lenços de 

bolso; chapelaria; chapéus; boinas; fitas para o cabelo ou cabeça; viseiras; bandanas; cintos; 

calçado; sapatos de desporto; sapatilhas de ginástica; chinelos e sapatos de quarto; botas; 

sapatos de praia; chinelas («flip-flop»), tudo incluído na Classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080124

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/23

[730] 申請人 Requerente : Carlsberg Italia S.p.A.

 地址 Endereço : Via Ramazzotti,12, Lainate (Milano), Itália
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 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja; cerveja sem álcool; extractos de lúpulo para fazer cerveja; mosto de cerveja; bebi-

das não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de frutas; xaropes e outras preparações para 

fazer bebidas, tudo incluído na Classe 32.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/31 MI2013C005474 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/080125

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/23

[730] 申請人 Requerente : Carlsberg Italia S.p.A.

 地址 Endereço : Via Ramazzotti,12, Lainate (Milano), Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cerveja; rum; vodka; vinho; uísque; conhaque; brandi; «grappa» 

e bagaceira; aperitivos; champanhe; vinhos espumantes; licores; aquavita e aguardente, 

tudo incluído na Classe 33.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/31 MI2013C005474 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/080126

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/24

[730] 申請人 Requerente : 張文壇

   Cheong, Man Tan

 地址 Endereço : 澳門黑沙環廣福安花園第一座5B 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 人力資源顧問服務；招聘服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色及米黃色如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/080127

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/25

[730] 申請人 Requerente : Davids Pinot Vineyards, Inc.

 地址 Endereço : 1604 North O Street Lompoc, California 93436, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Vinhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080129

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/24

[730] 申請人 Requerente : Caffé Bene Co., Ltd.

 地址 Endereço : BENE Building, 69-3, CheongDam-Dong, KangNam-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 gestão de franchising de restaurantes para uma cadeia de restaurantes espe-

cialmente de gelados; serviços de gestão de franchising de restaurantes para uma cadeia de 

restaurantes especialmente de waffles; serviços de franchising de restaurantes.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor castanha tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/080130

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/24

[730] 申請人 Requerente : Caffé Bene Co., Ltd.

 地址 Endereço : BENE Building, 69-3, CheongDam-Dong, KangNam-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 : 43

[511] 服務 Serviços : Restaurantes especialmente de gelados; restaurantes especialmente de waffles; cantinas; 

restaurantes turísticos; salões de chá; restaurantes; serviços de bar; restaurantes self-servi-

ce; snack-bares; «catering» de alimentos e bebidas; padarias; cafés; cafetarias; serviços de 

salão de cocktails; restaurantes de comida rápida; restaurantes Coreanos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor castanha tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º : N/080131

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/24

[730] 申請人 Requerente : Annco, Inc.

 地址 Endereço : 7 Times Square, New York, New York 10036, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavandaria; preparações 

para limpar, polir e decapar e abrasivos; sabões; perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; 

loções para o cabelo; dentífricos; produtos de higiene, banho e duche, cremes para as mãos 

e corpo, loções e géis, esmalte para unhas, preparações para bronzear, preparações para 

protecção solar, artigos de maquilhagem para os lábios, olhos e face, produtos para remo-

ção de maquilhagem, colónia, água de colónia, fragrâncias, preparações para cuidado das 

unhas, preparações não medicinais para cuidado da pele, preparações não-medicinais para 

cuidado dos lábios, preparações para cuidado do cabelo, hidratantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080132

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/24

[730] 申請人 Requerente : Annco, Inc.

 地址 Endereço : 7 Times Square, New York, New York 10036, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (fiscalização), de salvamento 

e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, 

regular e controlar electricidade; aparelhos para registar, transmitir ou reproduzir som ou 

imagens; suporte de registo magnético, discos graváveis; discos compactos, DVDs e outros 

meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados a moedas; caixas regis-

tradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados, computadores; 

software para computadores; extintores de incêndio; óculos de sol; óculos; armações para 

óculos de sol; armações para óculos; estojos para óculos; estojos para óculos de sol; corren-

tes para óculos; correias para óculos; acessórios para óculos e óculos de sol; publicações 

electrónicas descarregáveis; sinais luminosos; óculos protectores; cartões magnéticos codi-

ficados para oferta e certificados electrónicos codificados para oferta.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080133

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/24

[730] 申請人 Requerente : Annco, Inc.
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 地址 Endereço : 7 Times Square, New York, New York 10036, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos, suas ligas e artigos em materiais preciosos ou revestidos dos mesmos, 

não incluídos noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos crono-

métricos; peças de relojoaria e de instrumentos cronométricos; relógios; relógios de mesa; 

pulseiras para relógios; faixas para relógios; relógios de mesa electrónicos; relógios de mesa 

não electrónicos; relógios eléctricos; relógios não-eléctricos; correias pendentes para reló-

gios; braceletes para relógios; estojos para relógios de mesa; estojos para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080134

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/24

[730] 申請人 Requerente : Annco, Inc.

 地址 Endereço : 7 Times Square, New York, New York 10036, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e produtos feitos nestes materiais não incluídos noutras classes; 

peles de animais, couro curtido ou por curtir; malas e sacos para viajar; guarda-chuvas e 

guarda-sol; bengalas para caminhada; chicotes, arreio e selaria; malas, malas de mão, agen-

das de bolso, malas a tiracolo, malas de mão para a noite, estojos (sem conteúdo) para cos-

méticos, carteiras, carteiras para notas, estojos para chaves, porta-moedas, pochetes, ma-

letas, malas para uso geral, sacolas, malas em forma de rolo, bolsas com cordão, mochilas, 

sacos com alça em tecido, pastas, sacolas escolares, sacos de mensageiro, sacos de viagem, 

sacos cilíndricos em lona, estojos para cartão de crédito, caixas para cartão de visita, sacos 

para cintos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080135

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/24

[730] 申請人 Requerente : Annco, Inc.

 地址 Endereço : 7 Times Square, New York, New York 10036, 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; fatos; casacos (vestuário); roupa de exterior; camisas; cami-

sas com componentes bordados nos ombros; vestidos; saias; calças de fato; calças; camiso-

las manga curta (t-shirts); coletes; camisolas de manga comprida; roupa interior adaptada 

ao corpo (peça de vestuário); pulóveres; vestuário de couro; vestuário feito de imitações de 
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couro; fatos de banho; roupa de praia; roupa interior; vestidos tipo camisolão; pijamas; rou-

pões para o banho; vestuário para crianças; vestuário para bébes; meias; peúgas, collants; 

meia-calça; vestuário impermeável; vestuário de dança; sapatos para ginástica; luvas; ca-

checóis; cintos (vestuário); toucas de banho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080142

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/24

[730] 申請人 Requerente : 上海百雀羚日用化學有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市靜安區昌平路710號3樓A區052 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 潔膚乳液；清潔製劑；上光劑；磨光製劑；化妝品用香料；化妝品；牙膏；香；動物用化妝品；空

氣芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080143

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/24

[730] 申請人 Requerente : 上海百雀羚日用化學有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市靜安區昌平路710號3樓A區052 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 潔膚乳液；清潔製劑；上光劑；磨光製劑；化妝品用香料；化妝品；牙膏；香；動物用化妝品；空

氣芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080144

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/24

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos, cigarros, cigar-

rilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, 



N.º 51 — 18-12-2013 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 20505

tabaco de mascar, rapé (tabaco), «kretek», «snus», sucedâneos do tabaco (não para uso 

medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros 

para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080148

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/25

[730] 申請人 Requerente : 余健朗

   Iu, Kin Long

 地址 Endereço : 澳門海邊馬路海景花園第三座二樓R 

 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙紅色如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/080153

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/25

[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 especializados providen-

ciados como parte de um programa para clientes assíduos; serviços de restaurante, bar, e 

salões de cocktail; serviços de «snack bar»; catering para o fornecimento de alimentos e 

bebidas; fornecimento de recintos para banquetes e eventos sociais para ocasiões especiais; 

aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa e vidraria para conferências, exposições, reu-

niões e eventos sociais e banquetes; fornecimento de recintos para conferências, exposições 

e reuniões; aluguer de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/080158

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/25

[730] 申請人 Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações de vitaminas; suplementos de própolis; alimentos dietéticos adaptados para 

fins medicinais, bebidas dietéticas adaptadas para fins medicinais, alimentos para bebés; 

farinhas lácteas para bebés; alimentos dietéticos para fins veterinários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/080159

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/25

[730] 申請人 Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, 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 : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja, bebidas não-alcoólicas; bebidas gaseificadas; bebidas de sumos de frutos não-al-

coólicas; sumos de legumes (bebidas); bebidas isotónicas; águas litinadas; bebidas à base de 

soro de leite; preparações para fazer bebidas; pós para fazer bebidas gasosas (efervescentes).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/080169

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/28

[730] 申請人 Requerente : 崔榮富

   Tsui, Wing Fu

 地址 Endereço : 澳門比厘喇馬忌士街5號B2碼頭1樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精飲料，糖漿及其他製飲料用的製劑。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080173

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/28

[730] 申請人 Requerente : BESTER, Ruan Du Toit

 地址 Endereço : 氹仔亞威羅街53號滙景花園第二座3樓H座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療服務，獸醫服務，動物的衛生和美容服務，動物育種，動物醫療診所，動物醫務室，動物尿

醫院，獸醫輔助，動物/寵物飼養，動物醫院護理。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍、黃、白、紅（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/080174

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/28

[730] 申請人 Requerente : Kayaba Industry Co., Ltd. (Kayaba Kogyo Kabushiki Kaisha)

 地址 Endereço : World Trade Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-Cho 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Molas de suspensão para automóveis; molas de suspensão para veículos; molas amortece-

doras para veículos; molas para veículos terrestres; amortecedores de suspensão para veí-

culos; amortecedores para automóveis; amortecedores para veículos terrestres.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080175

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/28

[730] 申請人 Requerente : Kayaba Industry Co., Ltd. (Kayaba Kogyo Kabushiki Kaisha)

 地址 Endereço : World Trade Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-Cho 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Molas de suspensão para automóveis; molas de suspensão para veículos; molas amortece-

doras para veículos; molas para veículos terrestres; amortecedores de suspensão para veí-

culos; amortecedores para automóveis; amortecedores para veículos terrestres.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080176

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/28

[730] 申請人 Requerente : Kayaba Industry Co., Ltd. (Kayaba Kogyo Kabushiki Kaisha)

 地址 Endereço : World Trade Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-Cho 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Molas de suspensão para automóveis; molas de suspensão para veículos; molas amortece-

doras para veículos; molas para veículos terrestres; amortecedores de suspensão para veí-

culos; amortecedores para automóveis; amortecedores para veículos terrestres.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080177

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/28

[730] 申請人 Requerente : Kayaba Industry Co., Ltd. (Kayaba Kogyo Kabushiki Kaisha)

 地址 Endereço : World Trade Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-Cho 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Amortecedores para automóveis; amortecedores para motocicletas; amortecedores para bi-

cicletas; amortecedores para veículos terrestres; amortecedores de suspensão para veículos; 

molas para veículos terrestres; molas de suspensão para automóveis; molas de suspensão 

para veículos; molas amortecedoras para veículos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080178

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/28

[730] 申請人 Requerente : PARMIGIANI FLEURIER S.A.

 地址 Endereço : Rue du Temple 11, CH-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Pedras preciosas; pedras semipreciosas; joalharia, nomeadamente, brincos; anéis; pulsei-

ras; broches, pendentes, botões de punho; relojoaria e instrumentos cronométricos, nomea-
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damente, relógios («clocks»), relógios de mesa, relógios de parede, relógios («watches»), 

relógios de bolso, relógios de pulso, e peças para os mesmos, nomeadamente, ponteiros de 

relógios, mostradores de relógios, mecanismos de relógios e botões para dar corda a reló-

gios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080179

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/28

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Chá, folhas de chá e produtos derivados do chá, molhos (condimentos); molhos XO (XO 

sauces); arroz.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080180

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/28

[730] 申請人 Requerente : Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Chá, folhas de chá e produtos derivados do chá, molhos (condimentos); molhos XO (XO 

sauces); arroz.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080181

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/28

[730] 申請人 Requerente : Le Saunda Licensing Limited

 地址 Endereço : Suite 102, Saffrey Square, Bank Lane & Bay Street, P.O. Box CB-13937, Nassau, Bahamas

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革及這些材料的產品；動物皮；旅行箱及旅行袋；雨傘，陽傘及步行手杖；旅行

箱，袋及盒（鐘錶用盒除外），美容盒，皮箱，手提箱，掛肩包，零錢包套，手提袋，運輸袋（搬
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運袋），背包及帆布袋，摺疊座手杖，文件夾；公文箱；皮革或人造皮革製盒及口袋；旅行袋；腰

袋；西服套（旅行用）；皮革或人造皮革製信用卡盒及信用卡套；皮革或人造皮革製鎖匙盒；零

錢包；皮革或人造皮革製護照套；皮革或人造皮革製日記套；皮革或人造皮革製領帶用套；皮

革或人造皮革製鎖匙包；錢包；上述提及所有物品用的零件及配件。

   Couro e imitações de couro e produtos feitos nestes materiais; peles de animais; arcas e 

sacos de viagem; guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas de caminhada; malas de viagem, 

sacos e estojos (excluindo estojos para relógios), estojos de beleza, malas, malas de mão, 

sacos à tira-colo, bolsas porta-moedas, sacos de mão, sacos de transporte (totes), mochilas 

e sacos de lona, fixadores de tiro, pastas; pastas de executivos; estojos e bolsas para docu-

mentos feitos em couro ou imitações de couro; sacas de viagem; pochetes; porta-fatos (de 

viagem); estojos para cartões de crédito e porta-cartões de crédito em couro ou imitações 

de couro; porta-chaves em couro ou imitações de couro; carteira porta-moedas; porta-

-passaportes em couro ou imitações de couro; capas para diários em couro ou imitações de 

couro; porta-gravatas em couro ou imitações de couro; chaveiros em couro ou imitações de 

couro; carteiras; peças e acessórios para todos os artigos citados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080182

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/28

[730] 申請人 Requerente : Le Saunda Licensing Limited

 地址 Endereço : Suite 102, Saffrey Square, Bank Lane & Bay Street, P.O. Box CB-13937, Nassau, Bahamas

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，帽，鞋；外穿服裝產品及內衣；西服；高統襪，緊身衣褲，襪褲，短襪，襯衣，短袖襯衣（T

恤），無袖襯衣，襯恤，褲子，半截裙，連衣裙，浴袍，晚裝連衣裙，短外套，連衣褲，背心，外

套（皮，皮革，防水，運動，西服，大衣），針織服裝物品及針織物料製服裝物品，頭巾，領帶，

浴袍，運動用衣服物品，睡衣；帽，無邊圓帽，手套及圍裙（全為服裝物品）；牛仔褲，頸用物品

（領帶類），泳衣，腰帶（服裝）；鞋，靴，涼鞋，拖鞋，運動鞋，田徑鞋，高爾夫球鞋。

   Vestuário, chapelaria, calçado; artigos de roupa exterior e roupa interior; fatos; meias altas, 

collants, meias-calças, peúgas, camisas, camisolas de manga curta (t-shirts), camisolas sem 

mangas (tank tops), blusas, calças, saias, vestidos, robes, vestidos de noite, casacos, fatos-

-macaco, coletes, casacos (pele, couro, impermeáveis, desportivos, de fato, compridos), ar-

tigos de vestuário em malha e artigos de vestuário feitos em materiais de malha, cachecóis, 

gravatas, roupões de banho, artigos de vestuário desportivo, roupa de dormir; chapéus, bo-

nés, luvas e aventais (tudo artigos de vestuário); calças de ganga, artigos de usar ao pescoço 

(gravataria), roupa de banho, cintos (vestuário); sapatos, botas, sandálias, chinelos, calçado 

desportivo, sapatos de atletismo, sapatos de golfe.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/080183

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/28

[730] 申請人 Requerente : Le Saunda Licensing Limited

 地址 Endereço : Suite 102, Saffrey Square, Bank Lane & Bay Street, P.O. Box CB-13937, Nassau, Bahamas

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售、批發及透過郵寄訂購的服務；透過電話、互聯網及在線電腦的訂購、零售及分配服務；全

部與皮革及人造皮革及這些材料的產品、動物皮、旅行箱及旅行袋、雨傘、陽傘及步行手杖、旅

行箱、袋、盒（鐘錶用盒除外）、美容盒、皮箱、手提箱、掛肩包、零錢包套、手提袋、運輸袋（搬

運袋）、背包、帆布袋、摺疊座手杖、文件夾、公文箱、皮革或人造皮革製盒及口袋、旅行袋、腰

袋、西服套（旅行用）、皮革或人造皮革製信用卡盒及信用卡套、皮革或人造皮革製鎖匙盒、零

錢包、皮革或人造皮革製護照套、皮革或人造皮革製眼鏡盒、筆袋、皮革或人造皮革製日記套、

皮革或人造皮革製旅行日記、皮革或人造皮革製領帶用套、皮革或人造皮革製鎖匙包、錢包、

上述提及所有物品用的零件及配件、服裝、帽、鞋、外穿服裝產品及內衣、西服、高統襪、緊身衣

褲、襪褲、襯衣、短袖襯衣（T恤）、無袖襯衣、襯恤、褲子、半截裙、奇特的服裝品、連衣裙、浴

袍、晚裝連衣裙、短外套、連衣褲、背心、外套（皮、皮革、防水、運動、西服、大衣）、針織服裝

物品及針織物料製服裝物品、頭巾、領帶、浴袍、運動用服裝物品、睡衣、帽、無邊圓帽、手套及

圍裙、牛仔褲、頸用物品（領帶類）、泳衣、腰帶（服裝）、鞋、靴、涼鞋、拖鞋、運動鞋、田徑鞋、

高爾夫球鞋有關的服務。

   Serviço de vendas a retalho, por grosso e de encomenda por correio; serviços de encomen-

da, vendas a retalho e distribuição por telefone, pela internet e computador on-line; todos 

os serviços acima referidos relacionados com couro e imitações de couro e produtos feitos 

nestes materiais, peles de animal, arcas e sacos de viagem, guarda-chuvas, guarda-sóis, 

bengalas de caminhada, malas de viagem, sacos, estojos (excluindo estojos para relógios), 

estojos de beleza, malas, malas de mão, sacos à tira-colo, bolsas porta-moedas, sacos de 

mão, sacos de transporte (totes), mochilas, sacos de lona, fixadores de tiro, pastas, pastas 

de executivos, estojos e bolsas para documentos feitos em couro ou imitações de couro, 

sacas de viagem, pochetes, porta-fatos (de viagem), estojos para cartões de crédito e porta-

-cartões de crédito em couro ou imitações de couro, porta-chaves em couro ou imitações 

de couro, carteira porta-moedas, porta-passaportes em couro ou imitações de couro, es-

tojos para óculos em couro ou imitações de couro, bolsas para canetas, capas para diários 

em couro ou imitações de couro, diários de viagens em couro ou imitações de couro, porta-

-gravatas em couro ou imitações de couro, chaveiros em couro ou imitações de couro, 

carteiras, peças e acessórios para todos os artigos citados, vestuário, chapelaria, calçado, 

artigos de roupa exterior e roupa interior, fatos, meias altas, collants, meias-calças, cami-

sas, camisolas de manga curta (t-shirts), camisolas sem mangas (tank tops), blusas, calças, 

saias, artigos de vestuário extravagantes, vestidos, robes, vestidos de noite, casacos, fatos-

-macaco, coletes, casacos (pele, couro, impermeáveis, desportivos, de fato, compridos), ar-

tigos de vestuário em malha e artigos de vestuário feitos em materiais de malha, cachecóis, 

gravatas, roupões de banho, artigos de vestuário desportivo, roupa de dormir, chapéus, 

bonés, luvas, aventais, calças de ganga, artigos de usar ao pescoço (gravataria), roupa de 

banho, cintos (vestuário), sapatos, botas, sandálias, chinelos, calçado desportivo, sapatos de 

atletismo, sapatos de golfe.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/080185

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/29

[730] 申請人 Requerente : 高雲虎 

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市玄武區漢府街6號2幢305室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫院；理療；醫療診所；醫務室；醫療按摩；藥劑師配藥服務；保健；美容院；整形外科；休養院；

醫療輔助；醫藥諮詢；遠程醫學服務；醫療服務；保健；療養院；美容師服務；礦泉療養；接生。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080186

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/29

[730] 申請人 Requerente : 廣州連卡悅圓發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西638號1301房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 工作服；服裝；針織服裝；運動衫；皮製服裝；T恤衫；緊身衣褲；襪；領帶；鞋；帽子（頭戴）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080187

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/29

[730] 申請人 Requerente : 廣州連卡悅圓發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西638號1301房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業信息；替他人推銷；職業介紹所；商業場所搬遷；文字處理；會計；自動售貨機出租；

進出口代理；組織商業或廣告展覽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080188

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/29

[730] 申請人 Requerente : 廣州市利工民針織有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市白雲區增槎路8號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 針織服裝；背心；服裝；運動衫；睡衣；圍巾；帽；襪；內褲；內衣；童裝；嬰兒褲；嬰兒全套衣；裙

子；連衣裙；背心（馬甲）；褲子；套服；游泳衣；手套（服裝）；鞋；披巾；游泳帽；游泳褲。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080189

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/29

[730] 申請人 Requerente : 中山市小欖鎮超霸化工廠 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市小欖鎮沙口小欖大道中12號後面星棚 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗澡用化妝品；洗衣劑；肥皂；清潔製劑；香料；化妝品；香水；噴髮膠；毛髮捲曲劑；牙膏；動物

用化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080191

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/29

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   CHAN SEK CHIO

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 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 : 人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用膠囊；藥油；醫用膠布；中藥成藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080192

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/29

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   CHAN SEK CHIO

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 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 : 人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用膠囊；藥油；醫用膠布；中藥成藥。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080193

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/29

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   CHAN SEK CHIO

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣十樓F座 

 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 : 人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用膠囊；藥油；醫用膠布；中藥成藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080198

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/29

[730] 申請人 Requerente : 潘曉鑫

   Pun Hio Kam

 地址 Endereço : 澳門菜園路寶暉花園寶發閣30A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080199

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/29

[730] 申請人 Requerente : 潘曉鑫

   Pun Hio Kam

 地址 Endereço : 澳門菜園路寶暉花園寶發閣30A 

 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。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080200

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/29

[730] 申請人 Requerente : 潘曉鑫

   Pun Hio Kam

 地址 Endereço : 澳門菜園路寶暉花園寶發閣30A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 錄像、攝影、編輯、電子桌面排版、數字成像服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080208

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/29

[730] 申請人 Requerente : 曾憲章

   CHANG HIN CHEONG

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號5樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/080209

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/29

[730] 申請人 Requerente : 智群集團（香港）有限公司

   WISE GROUP (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : Flat A9, Block A, 9/F, Merit Industrial Building, 94 Tokwawan Road, 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 : 35
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[511] 服務 Serviços : 商業管理輔助；張貼廣告；進出口代理；成本價格分析；商業管理和組織諮詢；貨物展出；直接

郵件廣告；樣品散發；公共關係；電視廣告；替他人推銷；組織商業或廣告展覽；廣告空間出

租；飯店商業管理；尋找贊助；特許經營的商業管理；開發票；為零售目的在通訊媒體上展示商

品；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；自動售貨機出租；全屬第35類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080210

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/29

[730] 申請人 Requerente : 淳綱食品有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田火炭山尾街37-41號華樂工業中心A座15樓A21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 : 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；牛肉清湯；肉湯；牛肉清湯湯料；豬肉食品；肉湯濃縮汁；湯；熟蔬菜；

油炸丸子；火腿；蔬菜湯料；濃肉汁；製湯劑；全屬第29類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080211

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/29

[730] 申請人 Requerente : 淳綱食品有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田火炭山尾街37-41號華樂工業中心A座15樓A21室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 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；

茴香子；調味料；丁香（調味品）；食用香料（不包括含醚香料和香精油）；辣椒粉；胡椒（調味

品）；佐料（調味品）；調味肉汁；全屬第30類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080212

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/29
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[730] 申請人 Requerente : 淳綱食品有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田火炭山尾街37-41號華樂工業中心A座15樓A21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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；實業經營；實業管理；辦公事務；張貼廣告；進出口代理；商業信息代理；商業管理和組

織諮詢；貨物展出；市場分析；無線電商業廣告；公共關係；商業櫥窗佈置；組織商業或廣告展

覽；飯店商業管理；簿記；特許經營的商業管理；尋找贊助；全屬第35類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080213

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/29

[730] 申請人 Requerente : 淳綱食品有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田火炭山尾街37-41號華樂工業中心A座15樓A21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 : 40

[511] 服務 Serviços : 材料處理；定做材料裝配（替他人）；材料處理信息；牲畜屠宰；剝製加工；食物冷凍；榨水果；

食物和飲料的防腐處理；食物熏製；麵粉加工；油料加工；茶葉加工；全屬第40類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080214

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/29

[730] 申請人 Requerente : 淳綱食品有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田火炭山尾街37-41號華樂工業中心A座15樓A21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 : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務；臨時住宿；備辦宴席；自助餐廳；提供野營場地設施；提供營地設施；餐

廳；自助餐館；快餐館；酒吧；汽車旅館；全屬第43類。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/080215

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/29

[730] 申請人 Requerente : 淳綱食品有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田火炭山尾街37-41號華樂工業中心A座15樓A21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 : 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；牛肉清湯；肉湯；牛肉清湯湯料；豬肉食品；肉湯濃縮汁；湯；熟蔬菜；

油炸丸子；火腿；蔬菜湯料；濃肉汁；製湯劑；全屬第29類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080216

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/29

[730] 申請人 Requerente : 淳綱食品有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田火炭山尾街37-41號華樂工業中心A座15樓A21室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 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；

茴香子；調味料；丁香（調味品）；食用香料（不包括含醚香料和香精油）；辣椒粉；胡椒（調味

品）；佐料（調味品）；調味肉汁；全屬第30類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080217

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/29

[730] 申請人 Requerente : 淳綱食品有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田火炭山尾街37-41號華樂工業中心A座15樓A21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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；實業經營；實業管理；辦公事務；張貼廣告；進出口代理；商業信息代理；商業管理和組

織諮詢；貨物展出；市場分析；無線電商業廣告；公共關係；商業櫥窗佈置；組織商業或廣告展

覽；飯店商業管理；簿記；特許經營的商業管理；尋找贊助；以上全屬第35類。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/080218

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/29

[730] 申請人 Requerente : 淳綱食品有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田火炭山尾街37-41號華樂工業中心A座15樓A21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 : 40

[511] 服務 Serviços : 材料處理；定做材料裝配（替他人）；材料處理信息；牲畜屠宰；剝製加工；食物冷凍；榨水果；

食物和飲料的防腐處理；食物熏製；麵粉加工；油料加工；茶葉加工；全屬第40類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080219

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/29

[730] 申請人 Requerente : 淳綱食品有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田火炭山尾街37-41號華樂工業中心A座15樓A21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 : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務；臨時住宿；備辦宴席；自助餐廳；提供野營場地設施；提供營地設施；餐

廳；自助餐館；快餐館；酒吧；汽車旅館；全屬第43類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080236

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/30

[730] 申請人 Requerente : 張東雄 

 地址 Endereço : 香港湖光街1號聯成大廈龍圖閣11樓13室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : 工業用油及油脂、潤滑劑、吸收、噴灑和黏結灰塵用品、燃料（包括馬達用的汽油）和照明材

料、照明用蠟燭和燈芯。  

[540] 商標 Marca : 

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



20520 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2013 年 12 月 18 日

[210] 編號 N.º : N/080237

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/30

[730] 申請人 Requerente : 租務皇有限公司

   Good Lease Limitada e em inglês Good Lease Limited

 地址 Endereço : 澳門冼星海大馬路105號金龍中心10樓M 

 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 : 不動產事務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/080238

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/30

[730] 申請人 Requerente : Laboratoires M&L

 地址 Endereço : Zone Industrielle Saint-Maurice, 04100 Manosque, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite e produtos lácteos; óleos e gorduras 

comestíveis; amêndoas, moídas; toucinho; caldos de carne; feijão, em conserva; manteiga; 

caviar; produtos de charcutaria; queijo; frutos de casca rija com chocolate; frutos cristali-

zados; filetes de peixe; saladas de frutos; frutos, enlatados; fiambre; «kimchi»; lagostas, não 

vivas; batidos de leite; cogumelos, em conserva; frutos de casca rija, preparados; azeitonas, 

em conserva; azeite para alimentos; cebolas, em conserva; amendoins, processados; ervi-

lhas, em conserva; picles; batatas fritas; flocos de batata; camarão, não vivo; passas de uva; 

salmão; salsichas; sopas; leite de soja; tofu; trufas, em conserva; saladas de legumes; iogur-

te.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080239

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/30

[730] 申請人 Requerente : Laboratoires M&L

 地址 Endereço : Zone Industrielle Saint-Maurice, 04100 Manosque, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; arroz; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas 

de cereais; pão, produtos de pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis, açúcar, mel, me-

laço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; 
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gelo para refrescar; confeitaria de amêndoa; vinagre de cerveja; biscoitos; brioches; bolos; 

rebuçados; preparações à base de cereais; hambúrgueres com queijo; gomas de mascar, 

«chips» [produtos de cereais]; chocolate; bebidas à base de chocolate; bebidas à base de 

cacau; produtos de confeitaria; bolachas de água e sal; leite-creme; molhos para saladas; 

iogurte congelado; pão de gengibre; xarope de melaço; gelados; chá gelado; macarrão; 

mousses de sobremesa; refeições preparadas à base de talharim; alimentos à base de aveia; 

panquecas; pastéis; pimenta; empadas; pizzas; pipocas; pudins; ravioli; sanduíches; tempe-

ros; «spring rolls»; sushi; tartes; bebidas à base de chá; waffles.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080240

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/30

[730] 申請人 Requerente : Laboratoires M&L

 地址 Endereço : Zone Industrielle Saint-Maurice, 04100 Manosque, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 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; aperitivos, não alcoólicos; 

cidra, não-alcoólica; coquetéis, não alcoólicos; sumos de frutos; cerveja de gengibre; limo-

nadas; extractos de frutos não-alcoólicos; bebidas de sumos de frutos não alcoólicas; bati-

dos; xaropes para bebidas; xaropes para limonadas; sumos de tomate; sumos de legumes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080241

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/30

[730] 申請人 Requerente : Laboratoires M&L

 地址 Endereço : Zone Industrielle Saint-Maurice, 04100 Manosque, 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 para fornecimento de alimentos e bebidas; alojamento temporário; serviços de 

bar; alojamento para animais; pensões; cafés; cafetarias; cantinas; creches; «catering» de 

alimentos e bebidas; hotéis; aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa, vidraria; aluguer 

de alojamento temporário; aluguer de salas de reuniões; restaurantes; snack-bares; casas de 

repouso.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080242

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/30
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[730] 申請人 Requerente : Panda Restaurant Group, Inc.

 地址 Endereço : 1683 Walnut Grove Avenue, Rosemead, California 91770, 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 restaurante.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080243

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/30

[730] 申請人 Requerente : Panda Restaurant Group, Inc.

 地址 Endereço : 1683 Walnut Grove Avenue, Rosemead, California 91770, 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 restaurante.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080244

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/30

[730] 申請人 Requerente : 文錦豪 

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

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 中西醫用營養食品；保健食品；中西草藥製成品；中西成藥、醫藥品、藥物、藥劑、藥膏、藥油、

藥丸、藥丹、藥水、藥液、藥糖、藥粉、藥散、膏藥、繃敷材料；以上貨品全包括在第五類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080245

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/30

[730] 申請人 Requerente : 文錦豪 

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

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 中西醫用營養食品；保健食品；中西草藥製成品；中西成藥、醫藥品、藥物、藥劑、藥膏、藥油、

藥丸、藥丹、藥水、藥液、藥糖、藥粉、藥散、膏藥、繃敷材料；以上貨品全包括在第五類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080246

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/30

[730] 申請人 Requerente : TSL, L.L.C.

 地址 Endereço : 11400 West Olympic Boulevard, Suite 330, Los Angeles, California 90064, USA

 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 restaurante; serviços de bar; serviços para fornecimento de comida e bebida; 

serviços de restaurante para servir fora; serviço de bebidas; restaurantes com serviços de 

entrega em domicílios, quartos de hotel e escritórios; serviços de fornecimento de refei-

ções.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080247

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/30

[730] 申請人 Requerente : Natraganics Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 3, 255 Blackburn Road, Mount Waverley, VIC3149, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos para o cuidado da pele, cuidado do cabelo e cuidado do corpo; batons; prepara-

dos para protecção solar e bronzeadores; hidratantes; preparados para limpeza, polimento, 

esfrega e abrasivos; loções para o banho, géis de banho, sabonetes; produtos para o cuidado 

do cabelo, loções para o cabelo, champô, amaciadores para o cabelo; óleos essenciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080248

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/30
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[730] 申請人 Requerente : Natraganics Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 3, 255 Blackburn Road, Mount Waverley, VIC3149, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos para o cuidado da pele, cuidado do cabelo e cuidado do corpo; batons; prepara-

dos para protecção solar e bronzeadores; hidratantes; preparados para limpeza, polimento, 

esfrega e abrasivos; loções para o banho, géis de banho, sabonetes; produtos para o cuidado 

do cabelo, loções para o cabelo, champô, amaciadores para o cabelo; óleos essenciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080249

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/30

[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

[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/080250

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/30

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e 

de póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080251

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/30

[730] 申請人 Requerente : SHANGHAI SUNSHOW MECHANICAL AND ELECTRICAL CO., LTD
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 地址 Endereço : Nº555 Zhaojiajing Road, Songjiang, Shanghai, China, 201611

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 發電機、發電機組、非陸地車輛傳動馬達、非陸地車輛用發動機、泵（機器、發動機或馬達部

件）、船用發動機、汽油機、（陸地車輛用的除外）、柴油機（陸地車輛用的除外）、非陸地車輛

電力發動機、電流發電機、泵（機器）、真空泵（機器）、馬達和引擎起動器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080259

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/30

[730] 申請人 Requerente : 廣東寶豐陶瓷科技發展股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省梅州市大浦縣高陂陶瓷工業園區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家用或廚房用容器；日用搪瓷塑料器皿（包括盆、碗、盤、壺、杯）、日用玻璃器皿（包括杯、盤、

壺、缸）；日用陶器（包括盆、碗、盤、缸、壇、罐、砂鍋、壺、炻器餐具）；日用陶器（包括盆、碗、

盤、缸、壇、罐、砂鍋、壺、炻器餐具）；瓷、赤陶或玻璃藝術品；飲用器皿；盥洗室器具；隔熱容

器；非建築用玻璃鑲嵌物；玻璃、瓷、陶的工藝品；家庭用陶瓷製品；陶器；瓷器；瓷器裝飾品；

瓷器裝飾品、瓷、陶土、陶瓷或玻璃塑像；耐酸耐堿陶瓷器；細頸壇；唐三彩；酸壇。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080260

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/30

[730] 申請人 Requerente : 北京勢福地醫藥研究院有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區芍藥居北裏101號1幢19層2座2209室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；果汁；水果飲料（不含酒精）；奶茶（非奶為主）；果子粉；果子晶；植物飲料；乳酸飲料

（果製品；非奶）；製飲料用糖漿；水（飲料）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080263

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31
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[730] 申請人 Requerente : CJ Corporation

 地址 Endereço : 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozinhados; geleias, doces, compotas; ovos; leite e lacticínios; óleos e gorduras co-

mestíveis; óleo de sésamo para a comida; algas comestíveis torradas; feijões em conserva; 

ginseng transformado para uso como vegetal; «kimchi» (prato de vegetais fermentado); 

rabanetes conservados em vinagre; geleias de frutas; castanhas transformadas; frutas enla-

tadas; sopas; tofu; produtos de carne transformada; carne enlatada; salsichas; bebidas ricas 

em bactérias ácido-lácteas; manteiga; óleo de soja; marisco transformado; bolos de peixe; 

algas marítimas comestíveis transformadas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pétala de cima - Azul

   Pétala do meio - Amarela

   Pétala de baixo - Vermelha

   Letras - Pretas

   (tal como exemplar de marca)

[210] 編號 N.º : N/080264

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : CJ Corporation

 地址 Endereço : 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e preparações feitas de cere-

ais; pão, bolos e doces; gelados; açucar, mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; 

sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; cereais polidos; farinha de 

trigo (para comida); farinha para fritar; produtos transformados à base de cereal; macar-

rão; sopa de cereal; arroz cozinhado; bolinhos de massa (dumplings); xarope; adoçantes na-

turais; molho de soja; pasta de pimenta fermentada (gochujang); pasta de rebentos de soja 

(condimento); tempero, especiarias, caril em pó (especiaria); esparguete; pizzas; sorvetes.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pétala de cima - Azul

   Pétala do meio - Amarela

   Pétala de baixo - Vermelha

   Letras - Pretas

   (tal como exemplar de marca)
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[210] 編號 N.º : N/080265

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : GLAXO GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações e substâncias farmacêuticas e medicinais; vacinas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080266

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 8-1, Tatsumi-nishi 1-chome, Ikuno-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavandaria; produtos para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, lo-

ções para os cabelos; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080268

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : Schiesser Marken GmbH

 地址 Endereço : Schützenstraße 18, 78315 Radolfzell, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; vestuário exterior para senhora, homem e criança, roupa de pronto-a-vestir; 

fatos, camisas, calças, bermudas; vestidos de senhora, blusas, camisolões, saias; jaquetas, 

jaquetões, coletes, casacos, macacões, parcas, gabardinas, anoraques; «hosiery» (vestuá-

rio), pulôveres, camisolas, bandanas, jérseis, t-shirts, «sweatshirts», vestuário em felpa de 

veludo; roupa íntima para senhora, homem e criança, roupa interior, sutiãs, cuecas para 

senhora, cuecas, coletes, «bustiers», espartilhos, corpetes, bodies, cintas, lingerie para se-

nhoras; combinações de camisa e de calções; combinações, saiotes, negligés; cuecas para 

homem, cuecas com perna, camisas interiores para homem; cuecas para crianças, coletes 

para crianças, roupa interior desportiva para homem, senhora e criança, sutiãs desportivos, 
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peúgas, meias, peúgas até meio da perna, meias-calças, suspensórios para peúgas, vestuário 

exterior desportivo, roupas de ginástica, fatos de «jogging», «leggings», roupa para ciclistas, 

vestuário de malha, jérseis desportivos; roupa de banho (vestuário), fatos de banho (ves-

tuário), calções de banho; vestuário de natação para senhora, homem e criança, fatos de 

banho, calções de banho, roupões de banho, vestuário de praia, roupa de praia; roupas de 

dormir para senhora, homem e criança, pijamas, camisas de noite, roupões; enxovais (ves-

tuário); roupas para bebés, pijamas para bebés, roupa interior para bebés; cuecas-fralda 

para bebés (vestuário), fraldas para bebés em matérias têxteis; luvas de em matérias têx-

teis (vestuário), faixas para os pulsos (faixas anti-transpirantes), faixas anti-transpirantes, 

faixas para a cabeça, cintos (incluindo os cintos de couro), suspensórios, gravatas, lenços 

de cabeça e pescoço, xales, tapa-orelhas (vestuário), aventais; calçado; sandálias de ba-

nho, chinelos de banho, sandálias, sapatos para desporto, calçado de esparto, calçado para 

praia; chapelaria; toucas para o banho, toucas para o duche, chapéus, capuzes, bonés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080276

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : 澳門永安製藥廠有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街126號怡德商業中心15樓A,B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 : 5

[511] 產品 Produtos : 人參；藥物膠囊；醫藥製劑；藥用草藥茶；藥用根塊植物；醫用營養食物；醫用營養飲料；醫用營

養添加劑；醫用營養品；醫用飼料添加劑。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/080277

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : 澳門永安製藥廠有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街126號怡德商業中心15樓A,B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 : 中成藥、西藥、跌打藥酒、藥油、中藥飲料、涼茶、保健食品、保健飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/080278

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : ISEHAN COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 7, Goban-cho, Chiyoda-ku, Tóquio, 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 : Óculos; estojos para óculos; lentes de contacto; estojos para lentes de contacto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080279

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA BIG JOHN (BIG JOHN CORPORATION)

 地址 Endereço : 2-27, Kojima-ekimae, Kurashiki-shi, Okayama 711-0921, 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 : Tripé para aparelhos fotográficos; instrumentos e aparelhos fotográficos; instrumentos e 

aparelhos cinematográficos; telescópios; binóculos; máquinas e aparelhos ópticos; correias 

para telemóvel; bolsas para telemóveis; bolsas de protecção para tablets; máquinas e apa-

relhos de telecomunicações; máquinas, aparelhos electrónicos e suas peças; óculos; estojos 

para óculos; programas de jogos de vídeo para consumidores; circuitos electrónicos e CD-

-Roms gravados com programas para vídeo jogos manuais com ecrãs de cristais líquidos; 

ficheiros de imagem transferíveis; discos de vídeo e fitas de vídeo gravado; edições electró-

nicas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/24 2013-039556 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/080280

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA BIG JOHN (BIG JOHN CORPORATION)

 地址 Endereço : 2-27, Kojima-ekimae, Kurashiki-shi, Okayama 711-0921, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos; correntes e berloques de argolas para chaves; cofres para jóias (estojos); 

troféus em metais preciosos; escudos comemorativos em metais preciosos; adereços (bijuta-

ria); ornamentos para sapatos em metais preciosos; relojoaria.
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/24 2013-039556 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/080281

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA BIG JOHN (BIG JOHN CORPORATION)

 地址 Endereço : 2-27, Kojima-ekimae, Kurashiki-shi, Okayama 711-0921, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Recipientes de couro para embalagem com fins industriais; vestuários para animais domés-

ticos; malas e afins; bolsas e afins; estojos para artigos de toilette; chapéus-de-chuva; ben-

galas; bordões; componentes em metal de bordões e bengalas; punhos de bordões e benga-

las; selaria.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/05/24 2013-039556 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/080282

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : BCS Business Consulting Services Pte Ltd

 地址 Endereço : 230 Orchard Rd. #10-230 Faber House 23884 Singapura

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos para o fabrico de cosméticos; aditivos químicos para o fabrico de cos-

méticos; reagentes químicos, que não sejam para uso médico ou veterinário; produtos 

químicos para a indústria; preparações de clarificação; produtos desincrustantes que não 

sejam para uso doméstico; amaciador; adesivos [matérias colantes] para a indústria; agentes 

químicos para liquidificar o amido [agentes de descolagem]; conservantes químicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/16 12923591 中國 China
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[210] 編號 N.º : N/080283

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : BCS Business Consulting Services Pte Ltd

 地址 Endereço : 230 Orchard Rd. #10-230 Faber House 23884 Singapura

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de lavandaria; detergentes [lavandaria]; produtos de limpeza; preparações para 

polir; produtos para fazer brilhar [polir]; produtos para amolar; sabões; produtos de perfu-

maria; óleos essenciais; cosméticos; loções capilares; pó dentífrico; loções para os cuidados 

da pele; para ou não médico; produtos cosméticos para os cuidados da pele.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/16 12923590 中國 China

[210] 編號 N.º : N/080293

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : 大昌貿易行有限公司

   Dah Chong Hong, Limited

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣啟祥道20號8字樓

   8th Floor, 20 Kai Cheung Road, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, congelados, 

secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos; leite e lacticínios; óleos e gor-

duras alimentares.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/080294

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : 大昌貿易行有限公司

   Dah Chong Hong, Limited

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣啟祥道20號8字樓

   8th Floor, 20 Kai Cheung Road, 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 : 30
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[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagú; farinha e preparados à base de cereais; 

pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados; açúcar, mel, melaço; levedura, fermento em 

pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/080295

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : 大昌貿易行有限公司

   Dah Chong Hong, Limited

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣啟祥道20號8字樓

   8th Floor, 20 Kai Cheung Road, 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 : 31

[511] 產品 Produtos : Grãos e produtos agrícolas, hortícolas e florestais não incluídos noutras classes; animais 

vivos; frutos e legumes frescos; sementes; plantes e flores naturais; alimentos para animais, 

malte.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/080296

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : 大昌貿易行有限公司

   Dah Chong Hong, Limited

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣啟祥道20號8字樓

   8th Floor, 20 Kai Cheung Road, 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 : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e 

sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, branco, amarelo e laranja.
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[210] 編號 N.º : N/080297

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : 大昌貿易行有限公司

   Dah Chong Hong, Limited

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣啟祥道20號8字樓

   8th Floor, 20 Kai Cheung Road, 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 : 33

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

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/080298

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : 大昌貿易行有限公司

   Dah Chong Hong, Limited

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣啟祥道20號8字樓

   8th Floor, 20 Kai Cheung Road, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho em supermercado; serviços de vendas a retalho, vendas a 

grosso e distribuição relacionados com carne, peixe, aves e caça, extractos de carne, frutas 

e vegetais em conserva, congelados, secos e cozinhados, geleias, compotas, molhos de fru-

ta, ovos, leite e lacticínios, óleos e gorduras alimentares, café, chá, cacau e café, artificial, 

arroz, tapioca e sagu, farinha e preparados à base de cereais, pão, artigos de pastelaria e 

confeitaria, gelados, açúcar, mel, melaço, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, 

molhos (condimentos), especiarias, gelo, grãos e produtos agrícolas, hortícolas e florestais 

não incluídos noutras classes, animais vivos, frutos e legumes frescos, sementes, plantas 

e flores naturais, alimentos para animais, malte, cervejas, águas minerais e gaseificadas e 

outras bebidas não alcoólicas, bebidas de frutas e sumos de frutas, xaropes e outros prepa-

rados para fazer bebidas, bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas); os serviços acima 

referidos fornecidos através de vendas directas, telefone, Internet e meios de telecomuni-

cação; serviços de compras electrónicas; serviços de importação e exportação; serviços de 

publicidade, marketing e promocionais na Internet.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, branco, amarelo e laranja.
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[210] 編號 N.º : N/080305

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : 北京王府井娛樂有限公司

   BEIJING IMPERIAL WELL ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門氹仔徐日昇寅公馬路889號

   Avenida Padre Tomás Pereira, 889, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; serviços de bar; serviços para fornecimento de comida e bebida; 

serviços de restaurante para servir fora; serviço de bebidas; restaurantes com serviços de 

entrega em domicílios, quartos de hotel e escritórios; serviços de fornecimento de refei-

ções.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/080306

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : 世康有限公司

   WORLDSALUD LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘鴻圖道23號利登中心20樓2003室

   Room 2003, 20/F, Remington Centre, 23 Hung To Road, Kwun Tong, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos; suplementos médicos, nutricionais e alimentares, pastilhas, pí-

lulas e cápsulas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080307

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : Viceroy Cayman Limited

 地址 Endereço : c/o Maples Corporate Services Limited, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cay-

man Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira para terceiros; serviços de marketing para imóveis; gestão de vendas para 

imóveis; serviços de marketing para imóveis relacionados com condomínios e condomínios 

hoteleiros; serviços de gestão de vendas para imóveis relacionados com condomínios e con-

domínios hoteleiros; serviços de gestão hoteleira e de imóveis para terceiros; gestão comer-

cial de hotéis, pousadas, restaurantes, bares, e clubes nocturnos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080308

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : Viceroy Cayman Limited

 地址 Endereço : c/o Maples Corporate Services Limited, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Arranjo de contratos de aluguer e arrendamento de imobiliários; avaliação e gestão de 

imobiliários; listas classificadas de imobiliários de apartamentos e casas para renda; ser-

viços de agências comerciais de imóveis; avaliação de propriedades; aquisição de terrenos, 

nomeadamente, corretagem imobiliária; aluguer de imobiliários; arrendamento de imobi-

liários; aluguer de propriedades; provisão de uma base de dados de informações relacionas 

com listas de imobiliários e diferentes vizinhanças e comunidades; provisão de um sítio/por-

tal na Internet que oferece informações relacionadas assuntos de arrendamento de imobi-

liários, compra e venda de apartamentos, condomínios, moradias e cabanas; provisão de 

informações relacionadas com imobiliário através da ligação do portal com outros sítios na 

rede que apresentem informações sobre imobiliário; provisão de informação relacionada 

com imobiliários através da internet; provisão de listas de imobiliários e informações sobre 

imobiliários através da Internet; partilha de equidade imobiliária, nomeadamente, gestão 

e arranjo de co-propriedades para imobiliário; consultoria para imobiliários; serviços de 

gestão de investimentos fiduciários para imobiliários; serviços de gestão de imobiliários; 

consultoria de gestão de imobiliários; serviços de enumeração de imobiliários para apar-

tamentos, condomínios, moradias e cabanas; serviços de gestão de apartamentos de férias, 

condomínios, moradias e cabanas; serviços de imobiliário, nomeadamente arrendamento 

de apartamentos, condomínios, moradias e cabanas usando publicidade com pagamento 

por clique (pay per click advertising) numa rede global de computadores; serviços de imo-

biliário, nomeadamente arrendamento a curto prazo de apartamentos mobiliados, con-

domínios, moradias e cabanas; serviços de imobiliário, nomeadamente aluguer e gestão 

para terceiros de condomínios residenciais localizados dentro de áreas de desenvolvimento 

hoteleiro; serviços de imobiliário, nomeadamente serviços de gestão de arrendamento de 

condomínios, moradias e cabanas; serviços de imobiliário, nomeadamente arrendamento, 

corretagem, aluguer e gestão de apartamentos, condomínios, moradias e cabanas; serviços 

de imobiliário, nomeadamente serviços de gestão de condomínios; compartilhamento de 

tempo de imobiliários; compartilhamento de tempo de imobiliários de férias; arrendamen-

to de apartamentos, condomínios, moradias e cabanas; serviços de marketing para imobiliá-

rios.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080309

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : 天津太平洋製藥有限公司 

 地址 Endereço : 中國天津市西青區經濟開發小區 

 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 : 人用藥；藥用膠囊；針劑；片劑；醫用藥膏；原料藥；中藥成藥；醫藥製劑；維生素製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/080310

[220] 申請日 Data de pedido : 2013/10/31

[730] 申請人 Requerente : 寧波仕達實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省寧波市鄞州區春潮路68號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 枕頭；軟墊；墊褥（亞麻製品除外）；墊枕；磁療枕；折疊式躺椅；墊子（靠墊）；竹木工藝品；樹

脂工藝品；頭靠（傢俱）。  

[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, 

a seguir se publica(m) 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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N/066081 2013/11/28 2013/11/28 MARS, INCORPORATED 30

N/066660 2013/11/28 2013/11/28 NautaDutilh N.V. 09

N/066661 2013/11/28 2013/11/28 NautaDutilh N.V. 16

N/066662 2013/11/28 2013/11/28 NautaDutilh N.V. 35

N/066663 2013/11/28 2013/11/28 NautaDutilh N.V. 36

N/066664 2013/11/28 2013/11/28 NautaDutilh N.V. 41

N/066665 2013/11/28 2013/11/28 NautaDutilh N.V. 45

N/066666 2013/11/28 2013/11/28 NautaDutilh N.V. 09

N/066667 2013/11/28 2013/11/28 NautaDutilh N.V. 16

N/066668 2013/11/28 2013/11/28 NautaDutilh N.V. 35

N/066669 2013/11/28 2013/11/28 NautaDutilh N.V. 36

N/066670 2013/11/28 2013/11/28 NautaDutilh N.V. 41

N/066671 2013/11/28 2013/11/28 NautaDutilh N.V. 45

N/066672 2013/11/28 2013/11/28 中國國際旅行社總社有限公司

China International Travel Service Limited, Head Office

39

N/066673 2013/11/28 2013/11/28 中國國際旅行社總社有限公司

China International Travel Service Limited, Head Office

43

N/067216 2013/11/28 2013/11/28 EGRIMA HOLDING GmbH + Co. KG 36

N/067227 2013/11/28 2013/11/28 EGRIMA HOLDING GmbH + Co. KG 36

N/067238 2013/11/28 2013/11/28 EGRIMA HOLDING GmbH + Co. KG 36

N/067249 2013/11/28 2013/11/28 EGRIMA HOLDING GmbH + Co. KG 36

N/067260 2013/11/28 2013/11/28 EGRIMA HOLDING GmbH + Co. KG 36

N/067271 2013/11/28 2013/11/28 EGRIMA HOLDING GmbH + Co. KG 36

N/067282 2013/11/28 2013/11/28 EGRIMA HOLDING GmbH + Co. KG 36

N/068440 2013/11/28 2013/11/28 老夫子動漫文化（北京）有限公司 43

N/069491 2013/11/28 2013/11/28 Baccarat Properties, LLC 28

N/069492 2013/11/28 2013/11/28 Baccarat Properties, LLC 41

N/069515 2013/11/28 2013/11/28 濠江卷煙廠有限公司 34

N/069679 2013/11/28 2013/11/28 Nanyang Brothers Tobacco Company Limited 34

N/069680 2013/11/28 2013/11/28 Nanyang Brothers Tobacco Company Limited 34

N/069681 2013/11/28 2013/11/28 Nanyang Brothers Tobacco Company Limited 34

N/069682 2013/11/28 2013/11/28 Nanyang Brothers Tobacco Company Limited 34

N/069854 2013/11/28 2013/11/28 La Aurora, S.A. 34
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N/070637 2013/11/28 2013/11/28 TWG Tea Company Pte Ltd 04

N/070638 2013/11/28 2013/11/28 TWG Tea Company Pte Ltd 08

N/070639 2013/11/28 2013/11/28 TWG Tea Company Pte Ltd 11

N/070640 2013/11/28 2013/11/28 TWG Tea Company Pte Ltd 16

N/070641 2013/11/28 2013/11/28 TWG Tea Company Pte Ltd 20

N/070643 2013/11/28 2013/11/28 TWG Tea Company Pte Ltd 29

N/071039 2013/11/28 2013/11/28 Alberto Sze Ching Kwan 35

N/071045 2013/11/28 2013/11/28 尊博科技股份有限公司 28

N/071087 2013/11/28 2013/11/28 CROSS COMPANY INC. 35

N/071319 2013/11/28 2013/11/28 VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION 36

N/071409 2013/11/28 2013/11/28 Rational Intellectual Holdings Limited 41

N/071410 2013/11/28 2013/11/28 Rational Intellectual Holdings Limited 41

N/072052 2013/11/28 2013/11/28 廣州市蘇禪齋食品有限公司

GUANGZHOU SU CHAN ZHAI FOOD CO., LTD.

30

N/072167 2013/11/28 2013/11/28 Caesars Interactive Entertainment, Inc. 28

N/072168 2013/11/28 2013/11/28 Caesars Interactive Entertainment, Inc. 28

N/072169 2013/11/28 2013/11/28 Caesars Interactive Entertainment, Inc. 41

N/072170 2013/11/28 2013/11/28 Caesars Interactive Entertainment, Inc. 41

N/072260 2013/11/28 2013/11/28 Kin Hip Metal & Plastic Factory Ltd. 11

N/072261 2013/11/28 2013/11/28 Kin Hip Metal & Plastic Factory Ltd. 21

N/072262 2013/11/28 2013/11/28 Kin Hip Metal & Plastic Factory Ltd. 11

N/072263 2013/11/28 2013/11/28 Kin Hip Metal & Plastic Factory Ltd. 21

N/072364 2013/11/28 2013/11/28 SKIN ANNIVERSARY CO., LTD 03

N/072365 2013/11/28 2013/11/28 王強 43

N/072368 2013/11/28 2013/11/28 蘇中衛

SOU CHONG VAI

16

N/072369 2013/11/28 2013/11/28 WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P. 43

N/072370 2013/11/28 2013/11/28 Franceschi Leopoldo e Livia S.S. Società Agricola 33

N/072371 2013/11/28 2013/11/28 Franceschi Leopoldo e Livia S.S. Società Agricola 33

N/072372 2013/11/28 2013/11/28 Franceschi Leopoldo e Livia S.S. Società Agricola 33

N/072373 2013/11/28 2013/11/28 Franceschi Leopoldo e Livia S.S. Società Agricola 33

N/072374 2013/11/28 2013/11/28 MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED 09

N/072375 2013/11/28 2013/11/28 MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED 16

N/072376 2013/11/28 2013/11/28 MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED 35

N/072377 2013/11/28 2013/11/28 MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED 36
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N/072378 2013/11/28 2013/11/28 MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED 38

N/072379 2013/11/28 2013/11/28 MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED 39

N/072380 2013/11/28 2013/11/28 MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED 42

N/072381 2013/11/28 2013/11/28 ARCLAND SERVICE CO., LTD. 43

N/072382 2013/11/28 2013/11/28 江蘇洋河酒廠股份有限公司 33

N/072383 2013/11/28 2013/11/28 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/072384 2013/11/28 2013/11/28 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/072385 2013/11/28 2013/11/28 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/072386 2013/11/28 2013/11/28 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/072387 2013/11/28 2013/11/28 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/072388 2013/11/28 2013/11/28 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/072389 2013/11/28 2013/11/28 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/072390 2013/11/28 2013/11/28 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/072391 2013/11/28 2013/11/28 騰訊控股有限公司

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/072392 2013/11/28 2013/11/28 石獅市凱而來體育用品有限公司 25

N/072399 2013/11/28 2013/11/28 漳州片仔癀藥業股份有限公司

ZHANGZHOU PIEN TZE HUANG PHARMACEUTICAL 

CO., LTD

05

N/072401 2013/11/28 2013/11/28 深圳市景翰光電有限公司 09

N/072402 2013/11/28 2013/11/28 亞洲連鎖酒店集團管理有限公司 43

N/072403 2013/11/28 2013/11/28 麥克傳媒（澳門）有限公司 35

N/072404 2013/11/28 2013/11/28 One World Enterprises, LLC 32

N/072405 2013/11/28 2013/11/28 EXCLUSIVAS OLCA, S.A. 25

N/072406 2013/11/28 2013/11/28 CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD. 14

N/072407 2013/11/28 2013/11/28 CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD. 16

N/072408 2013/11/28 2013/11/28 CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD. 14

N/072409 2013/11/28 2013/11/28 CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD. 16

N/072410 2013/11/28 2013/11/28 CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD. 14

N/072411 2013/11/28 2013/11/28 CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD. 16
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N/072412 2013/11/28 2013/11/28 艾克泰聯製藥有限公司

Actelion Pharmaceuticals Ltd.

05

N/072413 2013/11/28 2013/11/28 MRS. ISABEL DE PEDRO PEREZ SALADO 25

N/072414 2013/11/28 2013/11/28 Henkel AG & Co. KGaA 01

N/072415 2013/11/28 2013/11/28 Henkel AG & Co. KGaA 16

N/072416 2013/11/28 2013/11/28 Henkel AG & Co. KGaA 17

N/072417 2013/11/28 2013/11/28 CANALI IRELAND LIMITED 03

N/072418 2013/11/28 2013/11/28 CANALI IRELAND LIMITED 09

N/072419 2013/11/28 2013/11/28 CANALI IRELAND LIMITED 14

N/072420 2013/11/28 2013/11/28 CANALI IRELAND LIMITED 18

N/072421 2013/11/28 2013/11/28 CANALI IRELAND LIMITED 24

N/072422 2013/11/28 2013/11/28 CANALI IRELAND LIMITED 25

N/072423 2013/11/28 2013/11/28 西班牙貿易有限公司 29

N/072424 2013/11/28 2013/11/28 7-ELEVEN, INC. 25

N/072425 2013/11/28 2013/11/28 林浩剛

Lam, Hou Kong

14

N/072426 2013/11/28 2013/11/28 MO設計有限公司 25

N/072427 2013/11/28 2013/11/28 MO設計有限公司 26

N/072428 2013/11/28 2013/11/28 克洛絲有限公司

CROSS COMPANY INC.

03

N/072429 2013/11/28 2013/11/28 克洛絲有限公司

CROSS COMPANY INC.

09

N/072430 2013/11/28 2013/11/28 克洛絲有限公司

CROSS COMPANY INC.

18

N/072431 2013/11/28 2013/11/28 克洛絲有限公司

CROSS COMPANY INC.

25

N/072432 2013/11/28 2013/11/28 克洛絲有限公司

CROSS COMPANY INC.

35

N/072433 2013/11/28 2013/11/28 ETS ZILLI 25

N/072434 2013/11/28 2013/11/28 ETS ZILLI 09

N/072435 2013/11/28 2013/11/28 ETS ZILLI 09

N/072436 2013/11/28 2013/11/28 ETS ZILLI 14

N/072437 2013/11/28 2013/11/28 ETS ZILLI 18

N/072438 2013/11/28 2013/11/28 ETS ZILLI 25

N/072439 2013/11/28 2013/11/28 ETS ZILLI 09

N/072440 2013/11/28 2013/11/28 ETS ZILLI 14

N/072441 2013/11/28 2013/11/28 ETS ZILLI 18
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N/072442 2013/11/28 2013/11/28 ETS ZILLI 25

N/072443 2013/11/28 2013/11/28 六平行（澳門）有限公司 29

N/072444 2013/11/28 2013/11/28 Société des Produits Nestlé S.A. 30

N/072445 2013/11/28 2013/11/28 深圳市卓超投資發展有限公司 11

N/072446 2013/11/28 2013/11/28 深圳市卓超投資發展有限公司 35

N/072447 2013/11/28 2013/11/28 深圳市卓超投資發展有限公司 36

N/072448 2013/11/28 2013/11/28 廣東鉅豪照明電器有限公司 09

N/072449 2013/11/28 2013/11/28 廣東鉅豪照明電器有限公司 11

N/072450 2013/11/28 2013/11/28 美國離子能源有限公司

STEEL SHIELD TECHNOLOGIES (ASIA PACIFIC) 

LIMITED

04

N/072451 2013/11/28 2013/11/28 Flag Clothing Ltd t/a Richard James 18

N/072452 2013/11/28 2013/11/28 Flag Clothing Ltd t/a Richard James 25

N/072453 2013/11/28 2013/11/28 Flag Clothing Ltd t/a Richard James 40

N/072454 2013/11/28 2013/11/28 Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij B.V. 14

N/072455 2013/11/28 2013/11/28 Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij B.V. 35

N/072456 2013/11/28 2013/11/28 Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij B.V. 14

N/072457 2013/11/28 2013/11/28 Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij B.V. 35

N/072458 2013/11/28 2013/11/28 The Coca-Cola Company 30

N/072459 2013/11/28 2013/11/28 The Coca-Cola Company 32

N/072460 2013/11/28 2013/11/28 The Coca-Cola Company 30

N/072461 2013/11/28 2013/11/28 The Coca-Cola Company 32

N/072462 2013/11/28 2013/11/28 The Coca-Cola Company 30

N/072463 2013/11/28 2013/11/28 The Coca-Cola Company 32

N/072464 2013/11/28 2013/11/28 Renault s.a.s. 12

N/072465 2013/11/28 2013/11/28 DOUGLAS LANG ADAMS 09

N/072466 2013/11/28 2013/11/28 DOUGLAS LANG ADAMS 25

N/072467 2013/11/28 2013/11/28 DOUGLAS LANG ADAMS 38

N/072468 2013/11/28 2013/11/28 DOUGLAS LANG ADAMS 41

N/072469 2013/11/28 2013/11/28 Mount Everest Limited 32

N/072472 2013/11/28 2013/11/28 ZUN INTERNATIONAL LIMITED 32

N/072473 2013/11/28 2013/11/28 ZUN INTERNATIONAL LIMITED 32

N/072474 2013/11/28 2013/11/28 ZUN INTERNATIONAL LIMITED 32

N/072475 2013/11/28 2013/11/28 上海緣澍餐飲管理有限公司 43

N/072476 2013/11/28 2013/11/28 黃華強 05
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N/072477 2013/11/28 2013/11/28 黃華強 05

N/072478 2013/11/28 2013/11/28 黃華強 05

N/072479 2013/11/28 2013/11/28 黃華強 05

N/072480 2013/11/28 2013/11/28 3.1 Phillip Lim, LLC 18

N/072481 2013/11/28 2013/11/28 3.1 Phillip Lim, LLC 25

N/072482 2013/11/28 2013/11/28 3.1 Phillip Lim, LLC 35

N/072492 2013/11/28 2013/11/28 彭鼎傑

PANG TENG KIT DANIEL

43

N/072493 2013/11/28 2013/11/28 彭鼎傑

PANG TENG KIT DANIEL

43

N/072494 2013/11/28 2013/11/28 彭鼎傑

PANG TENG KIT DANIEL

43

N/072495 2013/11/28 2013/11/28 彭鼎傑

PANG TENG KIT DANIEL

43

N/072496 2013/11/28 2013/11/28 劉文斌 11

N/072497 2013/11/28 2013/11/28 劉文斌 20

N/072498 2013/11/28 2013/11/28 劉文斌 35

N/072499 2013/11/28 2013/11/28 中山日高精密工業有限公司 09

N/072502 2013/11/28 2013/11/28 Weight Watchers International, Inc. 09

N/072503 2013/11/28 2013/11/28 Weight Watchers International, Inc. 16

N/072504 2013/11/28 2013/11/28 Weight Watchers International, Inc. 29

N/072505 2013/11/28 2013/11/28 Weight Watchers International, Inc. 30

N/072506 2013/11/28 2013/11/28 Weight Watchers International, Inc. 32

N/072507 2013/11/28 2013/11/28 Weight Watchers International, Inc. 41

N/072508 2013/11/28 2013/11/28 Weight Watchers International, Inc. 44

N/072509 2013/11/28 2013/11/28 李開勝 03

N/072511 2013/11/28 2013/11/28 Friesland Brands B.V. 29

N/072512 2013/11/28 2013/11/28 Friesland Brands B.V. 29

N/072513 2013/11/28 2013/11/28 Friesland Brands B.V. 29

N/072514 2013/11/28 2013/11/28 蘇淳瑩 07

N/072515 2013/11/28 2013/11/28 蘇淳瑩 08

N/072516 2013/11/28 2013/11/28 蘇淳瑩 24

N/072517 2013/11/28 2013/11/28 蘇淳瑩 29

N/072518 2013/11/28 2013/11/28 蘇淳瑩 30

N/072519 2013/11/28 2013/11/28 蘇淳瑩 31
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N/072520 2013/11/28 2013/11/28 蘇淳瑩 32

N/072521 2013/11/28 2013/11/28 蘇淳瑩 35

N/072522 2013/11/28 2013/11/28 蘇淳瑩 40

N/072523 2013/11/28 2013/11/28 蘇淳瑩 43

N/072524 2013/11/28 2013/11/28 JYNWEL CAPITAL LIMITED 09

N/072525 2013/11/28 2013/11/28 JYNWEL CAPITAL LIMITED 16

N/072526 2013/11/28 2013/11/28 JYNWEL CAPITAL LIMITED 35

N/072527 2013/11/28 2013/11/28 JYNWEL CAPITAL LIMITED 36

N/072528 2013/11/28 2013/11/28 JYNWEL CAPITAL LIMITED 41

N/072529 2013/11/28 2013/11/28 JYNWEL CAPITAL LIMITED 42

N/072530 2013/11/28 2013/11/28 蔣健斌 29

N/072531 2013/11/28 2013/11/28 蔣健斌 35

N/072535 2013/11/28 2013/11/28 SERGE BLANCO 25

N/072537 2013/11/28 2013/11/28 SERGE BLANCO 35

N/072538 2013/11/28 2013/11/28 DNF - EVENTOS, LIMITADA 35

N/072539 2013/11/28 2013/11/28 李國興

LEI KUOK HENG

29

N/072540 2013/11/28 2013/11/28 李國興

LEI KUOK HENG

30

N/072541 2013/11/28 2013/11/28 陳錫朝 05

N/072542 2013/11/28 2013/11/28 陳錫朝 05

N/072543 2013/11/28 2013/11/28 澳門娛樂設備廠商會

Macau Gaming Equipment Manufacturers Association

42

N/072544 2013/11/28 2013/11/28 Kia Motors Corporation 12

N/072545 2013/11/28 2013/11/28 廣東中煙工業有限責任公司

China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd.

34

N/072546 2013/11/28 2013/11/28 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED  28

N/072547 2013/11/28 2013/11/28 澳亞衛視有限公司

COMPANHIA DE TELEVISÃO POR SATÉLITE MASTV, 

LIMITADA

35

N/072548 2013/11/28 2013/11/28 澳亞衛視有限公司

COMPANHIA DE TELEVISÃO POR SATÉLITE MASTV, 

LIMITADA

38

N/072549 2013/11/28 2013/11/28 澳亞衛視有限公司

COMPANHIA DE TELEVISÃO POR SATÉLITE MASTV, 

LIMITADA

41

N/072551 2013/11/28 2013/11/28 Cantor Fitzgerald Securities 09
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N/072552 2013/11/28 2013/11/28 Cantor Fitzgerald Securities 28

N/072553 2013/11/28 2013/11/28 Cantor Fitzgerald Securities 41

N/072554 2013/11/28 2013/11/28 Cantor Fitzgerald Securities 42

N/072563 2013/11/28 2013/11/28 Pepsico, Inc. 32

N/072565 2013/11/28 2013/11/28 Orient Europharma Co., Ltd. 05

N/072566 2013/11/28 2013/11/28 Orient Europharma Co., Ltd. 05

N/072567 2013/11/28 2013/11/28 Orient Europharma Co., Ltd. 05

N/072568 2013/11/28 2013/11/28 Orient Europharma Co., Ltd. 05

N/072569 2013/11/28 2013/11/28 JAPAN TOBACCO INC. 34

N/072570 2013/11/28 2013/11/28 IGT 28

N/072571 2013/11/28 2013/11/28 IGT 28

N/072572 2013/11/28 2013/11/28 IGT 28

N/072573 2013/11/28 2013/11/28 IGT 28

N/072574 2013/11/28 2013/11/28 IGT 28

N/072575 2013/11/28 2013/11/28 IGT 28

N/072576 2013/11/28 2013/11/28 IGT 28

N/072577 2013/11/28 2013/11/28 IGT 28

N/072578 2013/11/28 2013/11/28 IGT 28

N/072579 2013/11/28 2013/11/28 IGT 28

N/072580 2013/11/28 2013/11/28 廣州珠江鋼琴集團股份有限公司

GUANGZHOU PEARL RIVER PIANO GROUP CO., LTD.

15

N/072581 2013/11/28 2013/11/28 獨尊有限公司 34

N/072582 2013/11/28 2013/11/28 湖南中煙工業有限責任公司 34

N/072583 2013/11/28 2013/11/28 上海韻達貨運有限公司 35

N/072585 2013/11/28 2013/11/28 上海韻達貨運有限公司 41

N/072586 2013/11/28 2013/11/28 上海韻達貨運有限公司 42

N/072587 2013/11/28 2013/11/28 VOLUME CO., LTD. 18

N/072588 2013/11/28 2013/11/28 VOLUME CO., LTD. 25

N/072589 2013/11/28 2013/11/28 VOLUME CO., LTD. 18

N/072590 2013/11/28 2013/11/28 VOLUME CO., LTD. 25

N/072591 2013/11/28 2013/11/28 VOLUME CO., LTD. 18

N/072592 2013/11/28 2013/11/28 VOLUME CO., LTD. 25

N/072593 2013/11/28 2013/11/28 HARD ROCK HOLDINGS LIMITED 44

N/072594 2013/11/28 2013/11/28 MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd. 01
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N/072595 2013/11/28 2013/11/28 MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd. 05

N/072596 2013/11/28 2013/11/28 MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd. 29

N/072597 2013/11/28 2013/11/28 MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd. 30

N/072598 2013/11/28 2013/11/28 MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd. 32

N/072599 2013/11/28 2013/11/28 LLOYD Shoes GmbH 18

N/072600 2013/11/28 2013/11/28 LLOYD Shoes GmbH 03

N/072601 2013/11/28 2013/11/28 LLOYD Shoes GmbH 25

N/072602 2013/11/28 2013/11/28 LLOYD Shoes GmbH 35

N/072603 2013/11/28 2013/11/28 大井泵浦工業股份有限公司

WALRUS PUMP CO., LTD.

07

N/072604 2013/11/28 2013/11/28 大井泵浦工業股份有限公司

WALRUS PUMP CO., LTD.

07

N/072605 2013/11/28 2013/11/28 大井泵浦工業股份有限公司

WALRUS PUMP CO., LTD.

07

N/072606 2013/11/28 2013/11/28 Asana Assets Limited 03

N/072607 2013/11/28 2013/11/28 Asana Assets Limited 05

N/072608 2013/11/28 2013/11/28 Asana Assets Limited 03

N/072609 2013/11/28 2013/11/28 Asana Assets Limited 05

N/072614 2013/11/28 2013/11/28 Mr Bing Limited 30

N/072615 2013/11/28 2013/11/28 Mr Bing Limited 43

N/072616 2013/11/28 2013/11/28 Sun-Maid Growers of California 29

N/072617 2013/11/28 2013/11/28 Sun-Maid Growers of California 30

N/072618 2013/11/28 2013/11/28 Sun-Maid Growers of California 29

N/072619 2013/11/28 2013/11/28 Sun-Maid Growers of California 30

N/072620 2013/11/28 2013/11/28 Sun-Maid Growers of California 29

N/072621 2013/11/28 2013/11/28 Sun-Maid Growers of California 30

N/072622 2013/11/28 2013/11/28 Cave Springs, Inc. 25

N/072623 2013/11/28 2013/11/28 Cave Springs, Inc. 35

N/072624 2013/11/28 2013/11/28 Cave Springs, Inc. 25

N/072625 2013/11/28 2013/11/28 Cave Springs, Inc. 25

N/072626 2013/11/28 2013/11/28 Universal Entertainment Corporation 09

N/072632 2013/11/28 2013/11/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 35

N/072633 2013/11/28 2013/11/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 40

N/072634 2013/11/28 2013/11/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 35

N/072635 2013/11/28 2013/11/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 40
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N/072636 2013/11/28 2013/11/28 科沃斯機器人科技（蘇州）有限公司 07

N/072637 2013/11/28 2013/11/28 科沃斯機器人科技（蘇州）有限公司 09

N/072638 2013/11/28 2013/11/28 科沃斯機器人科技（蘇州）有限公司 11

N/072639 2013/11/28 2013/11/28 科沃斯機器人科技（蘇州）有限公司 07

N/072640 2013/11/28 2013/11/28 科沃斯機器人科技（蘇州）有限公司 07

N/072641 2013/11/28 2013/11/28 科沃斯機器人科技（蘇州）有限公司 07

N/072642 2013/11/28 2013/11/28 科沃斯機器人科技（蘇州）有限公司 07

N/072643 2013/11/28 2013/11/28 科沃斯機器人科技（蘇州）有限公司 07

N/072644 2013/11/28 2013/11/28 科沃斯機器人科技（蘇州）有限公司 09

N/072645 2013/11/28 2013/11/28 科沃斯機器人科技（蘇州）有限公司 11

N/072646 2013/11/28 2013/11/28 Best Western International, Inc. 43

N/072647 2013/11/28 2013/11/28 Best Western International, Inc. 43

N/072648 2013/11/28 2013/11/28 NBA Properties, Inc. 41

N/072650 2013/11/28 2013/11/28 美好世界（集團）有限公司

M A R AV I L H O S O M U N D O (G RU P O) L I M I TA DA / 

WONDERFUL WORLD (GROUP) LIMITED

16

N/072651 2013/11/28 2013/11/28 美好世界（集團）有限公司

M A R AV I L H O S O M U N D O (G RU P O) L I M I TA DA / 

WONDERFUL WORLD (GROUP) LIMITED

25

N/072652 2013/11/28 2013/11/28 美好世界（集團）有限公司

M A R AV I L H O S O M U N D O (G RU P O) L I M I TA DA / 

WONDERFUL WORLD (GROUP) LIMITED

26

N/072653 2013/11/28 2013/11/28 美好世界（集團）有限公司

M A R AV I L H O S O M U N D O (G RU P O) L I M I TA DA / 

WONDERFUL WORLD (GROUP) LIMITED

28

N/072654 2013/11/28 2013/11/28 美好世界（集團）有限公司

M A R AV I L H O S O M U N D O (G RU P O) L I M I TA DA / 

WONDERFUL WORLD (GROUP) LIMITED

30

N/072655 2013/11/28 2013/11/28 美好世界（集團）有限公司

M A R AV I L H O S O M U N D O (G RU P O) L I M I TA DA / 

WONDERFUL WORLD (GROUP) LIMITED

32

N/072656 2013/11/28 2013/11/28 美好世界（集團）有限公司

M A R AV I L H O S O M U N D O (G RU P O) L I M I TA DA / 

WONDERFUL WORLD (GROUP) LIMITED

33

N/072657 2013/11/28 2013/11/28 美好世界（集團）有限公司

M A R AV I L H O S O M U N D O (G RU P O) L I M I TA DA / 

WONDERFUL WORLD (GROUP) LIMITED

34

N/072658 2013/11/28 2013/11/28 美好世界（集團）有限公司

M A R AV I L H O S O M U N D O (G RU P O) L I M I TA DA / 

WONDERFUL WORLD (GROUP) LIMITED

35



N.º 51 — 18-12-2013 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 20547

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/072659 2013/11/28 2013/11/28 美好世界（集團）有限公司

M A R AV I L H O S O M U N D O (G RU P O) L I M I TA DA / 

WONDERFUL WORLD (GROUP) LIMITED

36

N/072660 2013/11/28 2013/11/28 美好世界（集團）有限公司

M A R AV I L H O S O M U N D O (G RU P O) L I M I TA DA / 

WONDERFUL WORLD (GROUP) LIMITED

37

N/072661 2013/11/28 2013/11/28 美好世界（集團）有限公司

M A R AV I L H O S O M U N D O (G RU P O) L I M I TA DA / 

WONDERFUL WORLD (GROUP) LIMITED

38

N/072662 2013/11/28 2013/11/28 美好世界（集團）有限公司

M A R AV I L H O S O M U N D O (G RU P O) L I M I TA DA / 

WONDERFUL WORLD (GROUP) LIMITED

41

N/072663 2013/11/28 2013/11/28 美好世界（集團）有限公司

M A R AV I L H O S O M U N D O (G RU P O) L I M I TA DA / 

WONDERFUL WORLD (GROUP) LIMITED

42

N/072664 2013/11/28 2013/11/28 美好世界（集團）有限公司

M A R AV I L H O S O M U N D O (G RU P O) L I M I TA DA / 

WONDERFUL WORLD (GROUP) LIMITED

43

N/072665 2013/11/28 2013/11/28 RAINBOW BOUTIQUE E COMPANHIA LIMITADA 35

N/072666 2013/11/28 2013/11/28 RAINBOW BOUTIQUE E COMPANHIA LIMITADA 38

N/072667 2013/11/28 2013/11/28 RAINBOW BOUTIQUE E COMPANHIA LIMITADA 41

N/072668 2013/11/28 2013/11/28 彩虹概念有限公司

RAINBOW CONCEPT LIMITED

14

N/072669 2013/11/28 2013/11/28 彩虹概念有限公司

RAINBOW CONCEPT LIMITED

18

N/072671 2013/11/28 2013/11/28 彩虹概念有限公司

RAINBOW CONCEPT LIMITED

14

N/072672 2013/11/28 2013/11/28 彩虹概念有限公司

RAINBOW CONCEPT LIMITED

18

N/072673 2013/11/28 2013/11/28 彩虹概念有限公司

RAINBOW CONCEPT LIMITED

35

N/072674 2013/11/28 2013/11/28 彩虹概念有限公司

RAINBOW CONCEPT LIMITED

43

N/072675 2013/11/28 2013/11/28 彩虹概念有限公司

RAINBOW CONCEPT LIMITED

43

N/072676 2013/11/28 2013/11/28 Sun-Maid Growers of California 29

N/072677 2013/11/28 2013/11/28 Sun-Maid Growers of California 30

N/072678 2013/11/28 2013/11/28 Vantage Hospitality Group, Inc. 35

N/072679 2013/11/28 2013/11/28 Vantage Hospitality Group, Inc. 43

N/072680 2013/11/28 2013/11/28 Kuok Registrations Limited 35
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N/072681 2013/11/28 2013/11/28 Kuok Registrations Limited 39

N/072682 2013/11/28 2013/11/28 Asana Assets Limited 30

N/072683 2013/11/28 2013/11/28 Asana Assets Limited 30

N/072686 2013/11/28 2013/11/28 外灘三號樓有限公司

House of Three, Limited

43

N/072687 2013/11/28 2013/11/28 Xypex Chemical Corporation 01

N/072688 2013/11/28 2013/11/28 Xypex Chemical Corporation 01

N/072689 2013/11/28 2013/11/28 KATE SPADE LLC 03

N/072692 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 09

N/072694 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 35

N/072695 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 36

N/072696 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 38

N/072697 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 39

N/072698 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 41

N/072699 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 42

N/072700 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 09

N/072701 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 16

N/072702 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 35

N/072703 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 36

N/072704 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 38

N/072705 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 39

N/072706 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 41

N/072707 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 42

N/072708 2013/11/28 2013/11/28 Peak Performance Production AB 18

N/072709 2013/11/28 2013/11/28 Peak Performance Production AB 25

N/072710 2013/11/28 2013/11/28 Peak Performance Production AB 18

N/072711 2013/11/28 2013/11/28 Peak Performance Production AB 25

N/072712 2013/11/28 2013/11/28 Jaguar Land Rover Limited 12

N/072713 2013/11/28 2013/11/28 Jaguar Land Rover Limited 25

N/072714 2013/11/28 2013/11/28 Jaguar Land Rover Limited 12

N/072715 2013/11/28 2013/11/28 Jaguar Land Rover Limited 25

N/072716 2013/11/28 2013/11/28 HA LI FA PTE LTD 29

N/072717 2013/11/28 2013/11/28 HA LI FA PTE LTD 35

N/072718 2013/11/28 2013/11/28 HA LI FA PTE LTD 29

N/072719 2013/11/28 2013/11/28 HA LI FA PTE LTD 35
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N/072720 2013/11/28 2013/11/28 HA LI FA PTE LTD 29

N/072721 2013/11/28 2013/11/28 HA LI FA PTE LTD 35

N/072722 2013/11/28 2013/11/28 HA LI FA PTE LTD 29

N/072723 2013/11/28 2013/11/28 HA LI FA PTE LTD 35

N/072724 2013/11/28 2013/11/28 HA LI FA PTE LTD 29

N/072725 2013/11/28 2013/11/28 HA LI FA PTE LTD 35

N/072726 2013/11/28 2013/11/28 Kabushiki Kaisha AKIRA Fusion Cuisine, also trading as 

AKIRA Fusion Cuisine Co., Ltd.

43

N/072727 2013/11/28 2013/11/28 Kabushiki Kaisha AKIRA Fusion Cuisine, also trading as 

AKIRA Fusion Cuisine Co., Ltd.

43

N/072728 2013/11/28 2013/11/28 Henkel AG & Co. KGaA 16

N/072729 2013/11/28 2013/11/28 Henkel AG & Co. KGaA 17

N/072730 2013/11/28 2013/11/28 Henkel AG & Co. KGaA 01

N/072738 2013/11/28 2013/11/28 G-Star Raw C.V. 18

N/072739 2013/11/28 2013/11/28 G-Star Raw C.V. 25

N/072740 2013/11/28 2013/11/28 G-Star Raw C.V. 18

N/072741 2013/11/28 2013/11/28 G-Star Raw C.V. 25

N/072742 2013/11/28 2013/11/28 Facton Ltd. 18

N/072743 2013/11/28 2013/11/28 Facton Ltd. 25

N/072744 2013/11/28 2013/11/28 Facton Ltd. 35

N/072745 2013/11/28 2013/11/28 Facton Ltd. 18

N/072746 2013/11/28 2013/11/28 Facton Ltd. 25

N/072747 2013/11/28 2013/11/28 Jcontentree Corp. 09

N/072748 2013/11/28 2013/11/28 Jcontentree Corp. 16

N/072772 2013/11/28 2013/11/28 Sowind SA 14

N/072773 2013/11/28 2013/11/28 山西杏花酒業有限公司 33

N/072774 2013/11/28 2013/11/28 BGB International Holding Aktiengesellschaft 32

N/072775 2013/11/28 2013/11/28 BGB International Holding Aktiengesellschaft 32

N/072776 2013/11/28 2013/11/28 BGB International Holding Aktiengesellschaft 32

N/072777 2013/11/28 2013/11/28 BGB International Holding Aktiengesellschaft 32

N/072778 2013/11/28 2013/11/28 BGB International Holding Aktiengesellschaft 32

N/072779 2013/11/28 2013/11/28 BGB International Holding Aktiengesellschaft 32

N/072780 2013/11/28 2013/11/28 BGB International Holding Aktiengesellschaft 32

N/072781 2013/11/28 2013/11/28 BGB International Holding Aktiengesellschaft 32

N/072782 2013/11/28 2013/11/28 ASH INTERNATIONAL GROUP LIMITED 25
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N/072783 2013/11/28 2013/11/28 ASH INTERNATIONAL GROUP LIMITED 25

N/072784 2013/11/28 2013/11/28 霍燕玲 06

N/072785 2013/11/28 2013/11/28 霍燕玲 12

N/072786 2013/11/28 2013/11/28 霍燕玲 20

N/072787 2013/11/28 2013/11/28 霍燕玲 06

N/072788 2013/11/28 2013/11/28 霍燕玲 12

N/072789 2013/11/28 2013/11/28 霍燕玲 20

N/072790 2013/11/28 2013/11/28 萬豪軒集團餐飲管理有限公司

GRAND PLAZA GROUP - CATERING MANAGEMENT, 

LIMITED

30

N/072791 2013/11/28 2013/11/28 萬豪軒集團餐飲管理有限公司

GRAND PLAZA GROUP - CATERING MANAGEMENT, 

LIMITED

30

N/072792 2013/11/28 2013/11/28 萬豪軒集團餐飲管理有限公司

GRAND PLAZA GROUP - CATERING MANAGEMENT, 

LIMITED

43

N/072794 2013/11/28 2013/11/28 重慶市勁松恒飛人力資源管理有限公司 35

N/072796 2013/11/28 2013/11/28 國金黃金集團有限公司 36

N/072797 2013/11/28 2013/11/28 國金黃金集團有限公司 35

N/072798 2013/11/28 2013/11/28 國金黃金集團有限公司 14

N/072800 2013/11/28 2013/11/28 王璠 43

N/072801 2013/11/28 2013/11/28 王璠 43

N/072802 2013/11/28 2013/11/28 江西省玉風瓷業有限公司 21

N/072803 2013/11/28 2013/11/28 深圳市奇濱實業有限公司 11

N/072804 2013/11/28 2013/11/28 PANOLIN HOLDING AG 04

N/072805 2013/11/28 2013/11/28 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 05

N/072806 2013/11/28 2013/11/28 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 05

N/072807 2013/11/28 2013/11/28 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 05

N/072808 2013/11/28 2013/11/28 KEIZAN Co., Ltd. 25

N/072809 2013/11/28 2013/11/28 De Beers Intangibles Limited 14

N/072810 2013/11/28 2013/11/28 De Beers Intangibles Limited 35

N/072811 2013/11/28 2013/11/28 天峰地產投資有限公司 36

N/072815 2013/11/28 2013/11/28 BROS HOLDING LIMITED 23

N/072816 2013/11/28 2013/11/28 BROS HOLDING LIMITED 23

N/072817 2013/11/28 2013/11/28 萬達集團股份有限公司 12

N/072818 2013/11/28 2013/11/28 Gulfstream Aerospace Corporation 37
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N/072819 2013/11/28 2013/11/28 林宜璇 41

N/072820 2013/11/28 2013/11/28 林宜璇 21

N/072821 2013/11/28 2013/11/28 林宜璇 20

N/072822 2013/11/28 2013/11/28 林宜璇 16

N/072823 2013/11/28 2013/11/28 林宜璇 06

N/072824 2013/11/28 2013/11/28 香港蔓珠莎有限公司

HK STONEGARLIC CO., LIMITTED

03

N/072825 2013/11/28 2013/11/28 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED  28

N/072826 2013/11/28 2013/11/28 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED  28

N/072828 2013/11/28 2013/11/28 櫻之花國際（澳門）有限公司 29

N/072829 2013/11/28 2013/11/28 櫻之花國際（澳門）有限公司 30

N/072830 2013/11/28 2013/11/28 櫻之花國際（澳門）有限公司 35

N/072831 2013/11/28 2013/11/28 櫻之花國際（澳門）有限公司 43

N/072832 2013/11/28 2013/11/28 櫻之花國際（澳門）有限公司 29

N/072833 2013/11/28 2013/11/28 櫻之花國際（澳門）有限公司 30

N/072834 2013/11/28 2013/11/28 櫻之花國際（澳門）有限公司 35

N/072835 2013/11/28 2013/11/28 櫻之花國際（澳門）有限公司 43

N/072836 2013/11/28 2013/11/28 CREATIVE PARTNERSHIP LLC 18

N/072837 2013/11/28 2013/11/28 CREATIVE PARTNERSHIP LLC 25

N/072839 2013/11/28 2013/11/28 奇瑞重工股份有限公司

CHERY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

07

N/072840 2013/11/28 2013/11/28 奇瑞重工股份有限公司

CHERY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

07

N/072841 2013/11/28 2013/11/28 奇瑞重工股份有限公司

CHERY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

12

N/072842 2013/11/28 2013/11/28 奇瑞重工股份有限公司

CHERY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

12

N/072843 2013/11/28 2013/11/28 廣東新中源陶瓷有限公司 19

N/072844 2013/11/28 2013/11/28 廣東新中源陶瓷有限公司 19

N/072845 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 35

N/072846 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 35

N/072847 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 35

N/072848 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 35

N/072849 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 35

N/072850 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 35

N/072851 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 35
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N/072852 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 35

N/072853 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 35

N/072854 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 35

N/072855 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 35

N/072856 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 35

N/072857 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 41

N/072858 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 41

N/072859 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 41

N/072860 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 41

N/072861 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 41

N/072862 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 41

N/072863 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 41

N/072864 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 41

N/072865 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 41

N/072866 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 41

N/072867 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 41

N/072868 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 41

N/072869 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 43

N/072870 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 43

N/072871 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 43

N/072872 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 43

N/072873 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 43

N/072874 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 43

N/072875 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 43

N/072876 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 43

N/072877 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 43

N/072878 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 43

N/072879 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 43

N/072880 2013/11/28 2013/11/28 大連萬達集團股份有限公司 43

N/072881 2013/11/28 2013/11/28 PHILIPP PLEIN 03

N/072882 2013/11/28 2013/11/28 PHILIPP PLEIN 14

N/072883 2013/11/28 2013/11/28 PHILIPP PLEIN 18

N/072884 2013/11/28 2013/11/28 PHILIPP PLEIN 20

N/072885 2013/11/28 2013/11/28 PHILIPP PLEIN 21
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N/072886 2013/11/28 2013/11/28 PHILIPP PLEIN 24

N/072887 2013/11/28 2013/11/28 PHILIPP PLEIN 25

N/072888 2013/11/28 2013/11/28 PHILIPP PLEIN 28

N/072897 2013/11/28 2013/11/28 Detection Security Systems (Macau) Company Limited 37

N/072898 2013/11/28 2013/11/28 戴廷憲 43

N/072899 2013/11/28 2013/11/28 FU MAI GARMENTS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED 25

N/072900 2013/11/28 2013/11/28 FU MAI GARMENTS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED 25

N/072901 2013/11/28 2013/11/28 HOTEL OKURA CO., LTD.

JAL HOTELS CO., LTD.

35

N/072904 2013/11/28 2013/11/28 Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao Corporation) 05

N/072905 2013/11/28 2013/11/28 Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao Corporation) 08

N/072911 2013/11/28 2013/11/28 Bloomberg Finance L.P. 16

N/072912 2013/11/28 2013/11/28 Bloomberg Finance L.P. 41

N/072913 2013/11/28 2013/11/28 Bloomberg Finance L.P. 16

N/072914 2013/11/28 2013/11/28 Bloomberg Finance L.P. 41

N/072915 2013/11/28 2013/11/28 Bloomberg Finance L.P. 16

N/072916 2013/11/28 2013/11/28 Bloomberg Finance L.P. 41

N/072917 2013/11/28 2013/11/28 Bloomberg Finance L.P. 16

N/072918 2013/11/28 2013/11/28 Bloomberg Finance L.P. 41

N/072919 2013/11/28 2013/11/28 風河煙草公司

Wind River Tobacco Company, LLC

34

N/072920 2013/11/28 2013/11/28 北京神州汽車租賃有限公司

Beijing China Auto Rental Co., Ltd.

39

N/072921 2013/11/28 2013/11/28 北京神州汽車租賃有限公司

Beijing China Auto Rental Co., Ltd.

39

N/072922 2013/11/28 2013/11/28 “NATURA SIBERICA” Ltd. 03

N/072923 2013/11/28 2013/11/28 “NATURA SIBERICA” Ltd. 03

N/072924 2013/11/28 2013/11/28 上海巨人網絡科技有限公司 09

N/072925 2013/11/28 2013/11/28 上海巨人網絡科技有限公司 41

N/072926 2013/11/28 2013/11/28 上海巨人網絡科技有限公司 42

N/072927 2013/11/28 2013/11/28 惠州市麥科特電動車實業有限公司 12

N/072928 2013/11/28 2013/11/28 惠州市麥科特電動車實業有限公司 35

N/072929 2013/11/28 2013/11/28 金融街惠州置業有限公司 35

N/072930 2013/11/28 2013/11/28 金融街惠州置業有限公司 36

N/072931 2013/11/28 2013/11/28 金融街惠州置業有限公司 37
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N/072932 2013/11/28 2013/11/28 金融街惠州置業有限公司 43

N/072935 2013/11/28 2013/11/28 Tropicana Products, Inc. 32

N/072936 2013/11/28 2013/11/28 Tropicana Products, Inc. 32

N/072937 2013/11/28 2013/11/28 Les Marguerites Limited 14

N/072938 2013/11/28 2013/11/28 Les Marguerites Limited 35

N/072939 2013/11/28 2013/11/28 Les Marguerites Limited 14

N/072940 2013/11/28 2013/11/28 Les Marguerites Limited 35

N/072941 2013/11/28 2013/11/28 Les Marguerites Limited 14

N/072942 2013/11/28 2013/11/28 Les Marguerites Limited 35

N/072943 2013/11/28 2013/11/28 Super-Pharm (Israel) Limited 35

N/072944 2013/11/28 2013/11/28 DMK Deutsches Milchkontor GmbH 29

N/072945 2013/11/28 2013/11/28 DMK Deutsches Milchkontor GmbH 29

N/072947 2013/11/28 2013/11/28 The Cartoon Network, Inc. 41

N/072948 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 09

N/072949 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 16

N/072950 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 28

N/072951 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 35

N/072952 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 38

N/072953 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 41

N/072954 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 42

N/072955 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 45

N/072956 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 09

N/072957 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 16

N/072958 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 28

N/072959 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 35

N/072960 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 38

N/072961 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 41

N/072962 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 42

N/072963 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 45

N/072964 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 09

N/072965 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 16

N/072966 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 28

N/072967 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 35

N/072968 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 38
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N/072969 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 41

N/072970 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 42

N/072971 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 45

N/072972 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 09

N/072973 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 16

N/072974 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 35

N/072975 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 38

N/072976 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 41

N/072977 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 42

N/072978 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 09

N/072979 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 16

N/072980 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 35

N/072981 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 38

N/072982 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 41

N/072983 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 42

N/072984 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 45

N/072985 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 09

N/072986 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 16

N/072987 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 35

N/072988 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 38

N/072989 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 39

N/072990 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 41

N/072991 2013/11/28 2013/11/28 Alibaba Group Holding Limited 42

N/072992 2013/11/28 2013/11/28 Universal Entertainment Corporation 09

N/072993 2013/11/28 2013/11/28 Universal Entertainment Corporation 09

N/072994 2013/11/28 2013/11/28 Tsingtao Brewery Company Limited 32

N/072995 2013/11/28 2013/11/28 TouchTunes Music Corporation 09

N/072996 2013/11/28 2013/11/28 TouchTunes Music Corporation 42

N/072997 2013/11/28 2013/11/28 Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA 25

N/072998 2013/11/28 2013/11/28 中澳旅行社有限公司 39

N/072999 2013/11/28 2013/11/28 中澳旅行社有限公司 39

N/073000 2013/11/28 2013/11/28 中澳旅行社有限公司 39

N/073001 2013/11/28 2013/11/28 中澳旅行社有限公司 39

N/073002 2013/11/28 2013/11/28 中澳旅行社有限公司 39



20556 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2013 年 12 月 18 日

編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/073003 2013/11/28 2013/11/28 LES GRANDS CHAIS DE FRANCE 33

N/073004 2013/11/28 2013/11/28 EVOLUTIONHR諮詢有限公司

EVOLUTIONHR CONSULTANCY LIMITED

35

N/073005 2013/11/28 2013/11/28 耀寵物集團（澳門）有限公司 43

N/073006 2013/11/28 2013/11/28 耀寵物集團（澳門）有限公司 44

N/073007 2013/11/28 2013/11/28 Vintage Year Investments Limited 32

N/073008 2013/11/28 2013/11/28 Vintage Year Investments Limited 33

N/073009 2013/11/28 2013/11/28 Shell Brands International AG 01

N/073010 2013/11/28 2013/11/28 Shell Brands International AG 04

N/073011 2013/11/28 2013/11/28 美國華達藥業有限公司 05

N/073012 2013/11/28 2013/11/28 斯迪信有限公司 20

N/073013 2013/11/28 2013/11/28 RODOZ SA 25

N/073014 2013/11/28 2013/11/28 何冠斌 25

N/073015 2013/11/28 2013/11/28 Société des Produits Nestlé S.A. 05

N/073016 2013/11/28 2013/11/28 Strellson AG 03

N/073017 2013/11/28 2013/11/28 Strellson AG 09

N/073018 2013/11/28 2013/11/28 Strellson AG 14

N/073019 2013/11/28 2013/11/28 Strellson AG 18

N/073020 2013/11/28 2013/11/28 Strellson AG 25

N/073021 2013/11/28 2013/11/28 GlaxoSmithKline Trading Services Limited 05

N/073022 2013/11/28 2013/11/28 GlaxoSmithKline Trading Services Limited 05

N/073023 2013/11/28 2013/11/28 GlaxoSmithKline Trading Services Limited 05

N/073024 2013/11/28 2013/11/28 GlaxoSmithKline Trading Services Limited 05

N/073025 2013/11/28 2013/11/28 Visual Culture Optical Limited 44

N/073026 2013/11/28 2013/11/28 Paul Smith Group Holdings Limited 25

N/073027 2013/11/28 2013/11/28 斯貝克電子（嘉善）有限公司 09

N/073028 2013/11/28 2013/11/28 SC LA TOUR FIGEAC, Société Civile 33

N/073029 2013/11/28 2013/11/28 Hero AG 05

N/073030 2013/11/28 2013/11/28 Hero AG 29

N/073031 2013/11/28 2013/11/28 Hero AG 32

N/073032 2013/11/28 2013/11/28 Anna-Karin Karlsson Exclusive AB 09

N/073033 2013/11/28 2013/11/28 Anna-Karin Karlsson Exclusive AB 09

N/073035 2013/11/28 2013/11/28 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

09

N/073036 2013/11/28 2013/11/28 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

09
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N/073037 2013/11/28 2013/11/28 保樂力加賀蘭山（寧夏）葡萄酒業有限公司

PERNOD RICARD HELAN MOUNTAIN (NINGXIA) 

WINERY CO., LTD.

33

N/073039 2013/11/28 2013/11/28 勁家莊健康食品有限公司

KINGS HEALTH FOOD LIMITED

30

N/073040 2013/11/28 2013/11/28 勁家莊健康食品有限公司

KINGS HEALTH FOOD LIMITED

31

N/073044 2013/11/28 2013/11/28 JOHNSON & JOHNSON 05

N/073045 2013/11/28 2013/11/28 Hide Yamamoto Holdings Pte. Ltd. 43

N/073046 2013/11/28 2013/11/28 GLAXO GROUP LIMITED 05

N/073047 2013/11/28 2013/11/28 GLAXO GROUP LIMITED 10

N/073048 2013/11/28 2013/11/28 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED  28

N/073049 2013/11/28 2013/11/28 SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED  28

N/073050 2013/11/28 2013/11/28 ROSY SINO LIMITED 03

N/073051 2013/11/28 2013/11/28 ROSY SINO LIMITED 05

N/073052 2013/11/28 2013/11/28 ROSY SINO LIMITED 35

N/073053 2013/11/28 2013/11/28 The Hershey Company 30

N/073054 2013/11/28 2013/11/28 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. 36

N/073058 2013/11/28 2013/11/28 Sabon Shel Pa’am (2000) Ltd. 03

N/073062 2013/11/28 2013/11/28 創思軟件有限公司

Apps Inovadores Limitada

39

N/073063 2013/11/28 2013/11/28 ANA ROSA NETO CELESTINO CAMPINA 35

N/073064 2013/11/28 2013/11/28 ANA ROSA NETO CELESTINO CAMPINA 43

N/073065 2013/11/28 2013/11/28 TauRx Therapeutics Ltd. 05

N/073066 2013/11/28 2013/11/28 貴陽朗瑪信息技術股份有限公司

Longmaster Information & Technology Co., Ltd. 

09

N/073067 2013/11/28 2013/11/28 貴陽朗瑪信息技術股份有限公司

Longmaster Information & Technology Co., Ltd. 

38

N/073068 2013/11/28 2013/11/28 貴陽朗瑪信息技術股份有限公司

Longmaster Information & Technology Co., Ltd. 

41

N/073069 2013/11/28 2013/11/28 貴陽朗瑪信息技術股份有限公司

Longmaster Information & Technology Co., Ltd. 

42

N/073070 2013/11/28 2013/11/28 貴陽朗瑪信息技術股份有限公司

Longmaster Information & Technology Co., Ltd. 

45

N/073073 2013/11/28 2013/11/28 DFS Group Limited 35

N/073074 2013/11/28 2013/11/28 DFS Group Limited 35

N/073075 2013/11/28 2013/11/28 DFS Group Limited 35
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N/073076 2013/11/28 2013/11/28 DFS Group Limited 35

N/073077 2013/11/28 2013/11/28 DFS Group Limited 35

N/073078 2013/11/28 2013/11/28 GLOBO-CONFECÇÕES, LDA 14

N/073079 2013/11/28 2013/11/28 GLOBO-CONFECÇÕES, LDA 18

N/073080 2013/11/28 2013/11/28 GLOBO-CONFECÇÕES, LDA 25

N/073081 2013/11/28 2013/11/28 GLOBO-CONFECÇÕES, LDA 35

N/073082 2013/11/28 2013/11/28 PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG 33

N/073083 2013/11/28 2013/11/28 CONSTELLATION BRANDS U.S. OPERATIONS, INC. 33

N/073084 2013/11/28 2013/11/28 CONSTELLATION BRANDS U.S. OPERATIONS, INC. 33

N/073085 2013/11/28 2013/11/28 SALVATORE FERRAGAMO S.P.A. 03

N/073086 2013/11/28 2013/11/28 Sogrape Vinhos, S.A. 33

N/073087 2013/11/28 2013/11/28 梁宇佑 30

N/073088 2013/11/28 2013/11/28 梁宇佑 35

N/073089 2013/11/28 2013/11/28 梁宇佑 43

N/073090 2013/11/28 2013/11/28 DUVETICA S.R.L. 25

N/073091 2013/11/28 2013/11/28 GRUPO LECHE PASCUAL, S.A. 29

N/073092 2013/11/28 2013/11/28 GRUPO LECHE PASCUAL, S.A. 32

N/073093 2013/11/28 2013/11/28 Heraeus Noblelight Fusion UV Inc. 11

N/073094 2013/11/28 2013/11/28 Heraeus Noblelight Fusion UV Inc. 37

N/073095 2013/11/28 2013/11/28 Heraeus Noblelight Fusion UV Inc. 40

N/073096 2013/11/28 2013/11/28 Heraeus Noblelight Fusion UV Inc. 42

N/073097 2013/11/28 2013/11/28 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/073098 2013/11/28 2013/11/28 Dropbox, Inc. 09

N/073099 2013/11/28 2013/11/28 Dropbox, Inc. 39

N/073100 2013/11/28 2013/11/28 Dropbox, Inc. 42

N/073101 2013/11/28 2013/11/28 IGT 28

N/073102 2013/11/28 2013/11/28 IGT 28

N/073103 2013/11/28 2013/11/28 IGT 28

N/073104 2013/11/28 2013/11/28 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA also trading as Toshiba 

Corporation

09

N/073105 2013/11/28 2013/11/28 JAPAN TOBACCO INC. 34

N/073106 2013/11/28 2013/11/28 Starbucks Corporation 14

N/073107 2013/11/28 2013/11/28 Starbucks Corporation 18

N/073108 2013/11/28 2013/11/28 Starbucks Corporation 25
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N/073109 2013/11/28 2013/11/28 Starbucks Corporation 28

N/073110 2013/11/28 2013/11/28 Starbucks Corporation 36

N/073111 2013/11/28 2013/11/28 Starbucks Corporation 41

N/073112 2013/11/28 2013/11/28 HDN Development Corporation 07

N/073113 2013/11/28 2013/11/28 HDN Development Corporation 11

N/073114 2013/11/28 2013/11/28 HDN Development Corporation 21

N/073115 2013/11/28 2013/11/28 HDN Development Corporation 25

N/073116 2013/11/28 2013/11/28 HDN Development Corporation 30

N/073117 2013/11/28 2013/11/28 HDN Development Corporation 43

N/073118 2013/11/28 2013/11/28 HDN Development Corporation 21

N/073119 2013/11/28 2013/11/28 HDN Development Corporation 25

N/073120 2013/11/28 2013/11/28 HDN Development Corporation 30

N/073121 2013/11/28 2013/11/28 HDN Development Corporation 43

N/073122 2013/11/28 2013/11/28 HDN Development Corporation 21

N/073123 2013/11/28 2013/11/28 HDN Development Corporation 25

N/073124 2013/11/28 2013/11/28 HDN Development Corporation 30

N/073125 2013/11/28 2013/11/28 HDN Development Corporation 43

N/073126 2013/11/28 2013/11/28 HDN Development Corporation 21

N/073127 2013/11/28 2013/11/28 HDN Development Corporation 25

N/073128 2013/11/28 2013/11/28 HDN Development Corporation 30

N/073129 2013/11/28 2013/11/28 HDN Development Corporation 43

N/073130 2013/11/28 2013/11/28 HDN Development Corporation 21

N/073131 2013/11/28 2013/11/28 HDN Development Corporation 25

N/073132 2013/11/28 2013/11/28 HDN Development Corporation 30

N/073133 2013/11/28 2013/11/28 HDN Development Corporation 43

N/073134 2013/11/28 2013/11/28 合益凍肉食品有限公司 35

N/073135 2013/11/28 2013/11/28 MOLSON COORS BREWING COMPANY (UK) LIMITED 32

N/073136 2013/11/28 2013/11/28 GDI Technology, Inc. 09

N/073137 2013/11/28 2013/11/28 Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 12

N/073138 2013/11/28 2013/11/28 Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 12

N/073139 2013/11/28 2013/11/28 Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 12

N/073140 2013/11/28 2013/11/28 Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 12

N/073141 2013/11/28 2013/11/28 Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 12

N/073142 2013/11/28 2013/11/28 楊青萍

YANG, CHING PING JESSICA

03



20560 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2013 年 12 月 18 日

編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho
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N/073143 2013/11/28 2013/11/28 Valve Corporation 09

N/073144 2013/11/28 2013/11/28 Valve Corporation 41

N/073145 2013/11/28 2013/11/28 Valve Corporation 09

N/073146 2013/11/28 2013/11/28 Valve Corporation 41

N/073147 2013/11/28 2013/11/28 Valve Corporation 09

N/073148 2013/11/28 2013/11/28 Valve Corporation 41

N/073149 2013/11/28 2013/11/28 Valve Corporation 09

N/073150 2013/11/28 2013/11/28 Valve Corporation 41

N/073151 2013/11/28 2013/11/28 David Hassan 25

N/073154 2013/11/28 2013/11/28 Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony 

Computer Entertainment Inc.)

09

N/073155 2013/11/28 2013/11/28 Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony 

Computer Entertainment Inc.)

16

N/073156 2013/11/28 2013/11/28 Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony 

Computer Entertainment Inc.)

28

N/073157 2013/11/28 2013/11/28 Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony 

Computer Entertainment Inc.)

38

N/073158 2013/11/28 2013/11/28 Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony 

Computer Entertainment Inc.)

41

N/073159 2013/11/28 2013/11/28 Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony 

Computer Entertainment Inc.)

42

N/073160 2013/11/28 2013/11/28 林宜璇

YI-SHUAN LIN

16

N/073161 2013/11/28 2013/11/28 林宜璇

YI-SHUAN LIN

20

N/073162 2013/11/28 2013/11/28 林宜璇

YI-SHUAN LIN

21

N/073163 2013/11/28 2013/11/28 林宜璇

YI-SHUAN LIN

41

N/073164 2013/11/28 2013/11/28 林宜璇

YI-SHUAN LIN

06

N/073165 2013/11/28 2013/11/28 林宜璇

YI-SHUAN LIN

16

N/073166 2013/11/28 2013/11/28 林宜璇

YI-SHUAN LIN

20

N/073167 2013/11/28 2013/11/28 林宜璇

YI-SHUAN LIN

21

N/073168 2013/11/28 2013/11/28 林宜璇

YI-SHUAN LIN

41
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N/073169 2013/11/28 2013/11/28 林宜璇

YI-SHUAN LIN

03

N/073175 2013/11/28 2013/11/28 JURADO HERMANOS S.L. 30

N/073178 2013/11/28 2013/11/28 PLDT Global Corporation 38

N/073179 2013/11/28 2013/11/28 PLDT Global Corporation 38

N/073180 2013/11/28 2013/11/28 陳再發

Chen, Zaifa

09

N/073182 2013/11/28 2013/11/28 Kate Spade LLC 41

N/073183 2013/11/28 2013/11/28 Kate Spade LLC 45

N/073184 2013/11/28 2013/11/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 10

N/073185 2013/11/28 2013/11/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 05

N/073186 2013/11/28 2013/11/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 10

N/073187 2013/11/28 2013/11/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 11

N/073188 2013/11/28 2013/11/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 10

N/073189 2013/11/28 2013/11/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 05

N/073190 2013/11/28 2013/11/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 10

N/073191 2013/11/28 2013/11/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 03

N/073192 2013/11/28 2013/11/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 11

N/073193 2013/11/28 2013/11/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 03

N/073194 2013/11/28 2013/11/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 10

N/073195 2013/11/28 2013/11/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 11

N/073196 2013/11/28 2013/11/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 10

N/073197 2013/11/28 2013/11/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 10

N/073198 2013/11/28 2013/11/28 Herbalife International, Inc. 03

N/073199 2013/11/28 2013/11/28 Sociedade de Investimento Imobiliário Fountainside View, 

Limitada

36

N/073200 2013/11/28 2013/11/28 Azan Tobacco Ltd. 34

N/073201 2013/11/28 2013/11/28 Montblanc-Simplo GmbH 03

N/073202 2013/11/28 2013/11/28 Montblanc-Simplo GmbH 09

N/073203 2013/11/28 2013/11/28 Montblanc-Simplo GmbH 14

N/073204 2013/11/28 2013/11/28 Montblanc-Simplo GmbH 16

N/073205 2013/11/28 2013/11/28 Montblanc-Simplo GmbH 18

N/073206 2013/11/28 2013/11/28 Montblanc-Simplo GmbH 03

N/073207 2013/11/28 2013/11/28 Montblanc-Simplo GmbH 09

N/073208 2013/11/28 2013/11/28 Montblanc-Simplo GmbH 14
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N/073209 2013/11/28 2013/11/28 Montblanc-Simplo GmbH 16

N/073210 2013/11/28 2013/11/28 Montblanc-Simplo GmbH 18

N/073211 2013/11/28 2013/11/28 Bruichladdich Distillery Company Limited 33

N/073212 2013/11/28 2013/11/28 Bruichladdich Distillery Company Limited 33

N/073213 2013/11/28 2013/11/28 Bruichladdich Distillery Company Limited 33

N/073214 2013/11/28 2013/11/28 Bruichladdich Distillery Company Limited 33

N/073215 2013/11/28 2013/11/28 莫健中

Mok Kin Chong

41

N/073219 2013/11/28 2013/11/28 Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation) 10

N/073221 2013/11/28 2013/11/28 朱興宜

ZHU XINGYU

14

N/073222 2013/11/28 2013/11/28 朱興宜

ZHU XINGYU

14

N/073223 2013/11/28 2013/11/28 朱興宜

ZHU XINGYU

14

N/073224 2013/11/28 2013/11/28 朱興宜

ZHU XINGYU

18

N/073225 2013/11/28 2013/11/28 朱興宜

ZHU XINGYU

18

N/073226 2013/11/28 2013/11/28 朱興宜

ZHU XINGYU

18

N/073227 2013/11/28 2013/11/28 UGL Europe Limited 35

N/073228 2013/11/28 2013/11/28 UGL Europe Limited 36

N/073229 2013/11/28 2013/11/28 UGL Europe Limited 37

N/073230 2013/11/28 2013/11/28 UGL Europe Limited 42

N/073231 2013/11/28 2013/11/28 UGL Europe Limited 44

N/073232 2013/11/28 2013/11/28 UGL Europe Limited 45

N/073233 2013/11/28 2013/11/28 UGL Europe Limited 35

N/073234 2013/11/28 2013/11/28 UGL Europe Limited 36

N/073235 2013/11/28 2013/11/28 UGL Europe Limited 37

N/073236 2013/11/28 2013/11/28 UGL Europe Limited 42

N/073237 2013/11/28 2013/11/28 UGL Europe Limited 44

N/073238 2013/11/28 2013/11/28 UGL Europe Limited 45

N/073239 2013/11/28 2013/11/28 盧嘉慶

Lo Ka Heng

25

徐惠玲

Choi Wai Leng
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N/073240 2013/11/28 2013/11/28 CHEIL MOJIK JOO-SIK-HOI-SA (CHEIL INDUSTRIES 

INC.)

09

N/073241 2013/11/28 2013/11/28 CHEIL MOJIK JOO-SIK-HOI-SA (CHEIL INDUSTRIES 

INC.)

14

N/073242 2013/11/28 2013/11/28 CHEIL MOJIK JOO-SIK-HOI-SA (CHEIL INDUSTRIES 

INC.)

18

N/073243 2013/11/28 2013/11/28 CHEIL MOJIK JOO-SIK-HOI-SA (CHEIL INDUSTRIES 

INC.)

25

N/073244 2013/11/28 2013/11/28 李文德

Li, Man Tak

30

N/073245 2013/11/28 2013/11/28 李文德

Li, Man Tak

30

N/073246 2013/11/28 2013/11/28 李文德

Li, Man Tak

30

N/073247 2013/11/28 2013/11/28 李文德

Li, Man Tak

30

N/073248 2013/11/28 2013/11/28 李文德

Li, Man Tak

30

N/073249 2013/11/28 2013/11/28 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/073250 2013/11/28 2013/11/28 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/073251 2013/11/28 2013/11/28 Provalliance Salons Luxembourg S.C.A. 03

N/073252 2013/11/28 2013/11/28 Provalliance Salons Luxembourg S.C.A. 08

N/073253 2013/11/28 2013/11/28 Provalliance Salons Luxembourg S.C.A. 11

N/073254 2013/11/28 2013/11/28 Provalliance Salons Luxembourg S.C.A. 21

N/073255 2013/11/28 2013/11/28 Provalliance Salons Luxembourg S.C.A. 26

N/073256 2013/11/28 2013/11/28 Provalliance Salons Luxembourg S.C.A. 44

N/073264 2013/11/28 2013/11/28 Provalliance Salons Luxembourg S.C.A. 03

部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

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

編號 N.° N/073181

註冊日期 Data de registo 2013/11/28

批示日期 Data de despacho 2013/11/28
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權利人 Titular Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA

分類 Classe 22

Foram recusados os produtos «tendas; sacos, incluídos nesta classe», mas foram concedidos apenas os produtos «toldos, lonas, 

velas de navio, pequenos sacos e invólucros para embalagem feitos de materiais têxteis» do pedido de registo de marca, nos 

termos do art.º 216.º, conjugado com o art.º 204.º

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/066177 2013/11/22 湖南楊李投資有限公司 05 第214條第1款a）項及第214條第2款e）項，準用第9條

第1款c）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea e) do n.º 2 do art.º 214.º

N/066179 2013/11/22 湖南楊李投資有限公司 29 第214條第1款a）項及第214條第2款e）項，準用第9條

第1款c）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea e) do n.º 2 do art.º 214.º

N/067554 2013/11/22 IP 一人有限公司 16 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/067824 2013/11/29 洪利集團（國際）有限公司

Hung Li Group 

(International) Limited 

30 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/067825 2013/11/29 洪利集團（國際）有限公司

Hung Li Group 

(International) Limited 

35 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/067966 2013/11/22 INTELLIGENT GOAL 

LIMITED

25 第214條第1款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/068859 2013/11/28 卓悅化妝(海外)有限公司

BONJOUR COSMETIC 

(OVERSEAS) LIMITED 

03 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/069047 2013/11/28 卓悅化妝(海外)有限公司

BONJOUR COSMETIC 

(OVERSEAS) LIMITED 

03 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/069048 2013/11/28 卓悅化妝(海外)有限公司

BONJOUR COSMETIC 

(OVERSEAS) LIMITED 

05 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款b）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º
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編號

N.º
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Data de
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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/069049 2013/11/28 卓悅化妝(海外)有限公司

BONJOUR COSMETIC 

(OVERSEAS) LIMITED 

10 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/069646 2013/11/26 典範集團有限公司

MASTERWORK GROUP 

LIMITED

41 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/069647 2013/11/26 典範集團有限公司

MASTERWORK GROUP 

LIMITED

41 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/069648 2013/11/26 典範集團有限公司

MASTERWORK GROUP 

LIMITED

41 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/069649 2013/11/26 典範集團有限公司

MASTERWORK GROUP 

LIMITED

41 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/069650 2013/11/26 典範集團有限公司

MASTERWORK GROUP 

LIMITED

41 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c)  do n.º 1 do art.º 199.º

N/069907 2013/11/28 Universal Entertainment 

Corporation 

09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/069908 2013/11/28 Universal Entertainment 

Corporation 

09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/069909 2013/11/28 Universal Entertainment 

Corporation 

09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/069910 2013/11/28 Universal Entertainment 

Corporation 

09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
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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/069911 2013/11/28 Universal Entertainment 

Corporation 

09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/069912 2013/11/28 Universal Entertainment 

Corporation 

09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea  a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/069913 2013/11/28 Universal Entertainment 

Corporation 

09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/069914 2013/11/28 Universal Entertainment 

Corporation 

09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/070110 2013/11/28 Alan LUBINSKY 12 第214條第2款a）項及第214條第1款a）項，結合第9條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.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/070781 2013/11/28 Aspect Group Limited 09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/070788 2013/11/28 Aspect Group Limited 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/071024 2013/11/29 泰安商業顧問有限公司 30 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/071042 2013/11/29 尊博科技股份有限公司 09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/071043 2013/11/29 尊博科技股份有限公司 09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a)  do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/071044 2013/11/29 尊博科技股份有限公司 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
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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/071046 2013/11/29 尊博科技股份有限公司 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/071047 2013/11/29 尊博科技股份有限公司 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/071048 2013/11/29 尊博科技股份有限公司 41 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/071049 2013/11/29 尊博科技股份有限公司 41 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條

第1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/071478 2013/11/28 Aristocrat Technologies 

Australia Pty Ltd

28 第9條第1款a）項，結合第199條第1款c）項，準用第

214條第1款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, aplicável ex vi a alínea  a) 

do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 199.º

續期

Renovação

編號

N.°

P/004997

(4859-M)

P/004998

(4860-M)

P/005889

(5748-M)

P/006143

(9170-M)

P/006147

(9174-M)

P/009217

(9637-M)

P/009219

(9639-M)

P/009220

(9640-M)

P/009221

(9641-M)

P/009222

(9642-M)

P/010018

(9850-M)

P/010429

(10304-M)

P/010430

(10305-M)

P/014228

(14135-M)

N/005105 N/005183 N/005184 N/005186 N/005187 N/005217 N/005218

N/005219 N/005220 N/005221 N/005222 N/018444 N/021278 N/021402

N/021612 N/021613 N/021948 N/022062 N/022063 N/022486 N/022619

N/022620 N/022655 N/022659 N/022660 N/022661 N/022662 N/022693

N/022694 N/022695 N/022700 N/022725 N/022726 N/022727 N/022728

N/022798 N/022799 N/022837 N/022838 N/022839 N/022840 N/022841

N/022859 N/022860 N/022862 N/022863 N/022867 N/022868 N/022875

N/022876 N/022893 N/022908 N/022911 N/023057 N/023058 N/023059
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編號

N.°

N/023092 N/023093 N/023129 N/023288 N/023472 N/023534 N/023604

N/023605 N/023606 N/023607 N/023608 N/023609 N/023610 N/023787

N/023789 N/023790 N/023850 N/023851 N/023852 N/023853 N/023901

N/023902 N/023903 N/023904 N/023905 N/023935 N/023936 N/023984

N/024103 N/024104 N/024105 N/024106 N/024161 N/024250 N/024252

N/024253 N/024408 N/024686 N/024687 N/025171 N/025214 N/025313

附註

Averbamento

編號

N.°

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

P/000693

(632-M)

P/000770

(705-M)

P/001153

(1058-M)

P/001154

(1059-M)

P/001155

(1060-M)

P/001156

(1061-M)

P/001157

(1062-M)

2013/11/19 更改地址

Modificação de 

sede

NEWMAN 3 rue de l’Industrie, 49280 La Ségui-

nière, France

P/000693

(632-M)

P/000770

(705-M)

P/001153

(1058-M)

P/001154

(1059-M)

P/001155

(1060-M)

P/001156

(1061-M)

P/001157

(1062-M)

2013/11/19 轉讓

Transmissão

NEWMAN NEWMAN, a French simplified 

joint-stock company, com sede em 7 

rue Froissart, 75003, Paris, France

P/007640

(7410-M)

2013/11/20 更改地址

Modificação de 

sede

CHURCH & 

DWIGHT CO., 

INC., uma sociedade 

organizada e existindo 

segundo as leis do 

Estado de Delaware

500 Char les Ewing Boulevard, 

Ewing, New Jersey 08628 U.S.A.

P/009811

(9628-M)

2013/11/25 轉讓

Transmissão

MS DELIGHT MARTINE SIBON FRANCE, com 

sede em 9 rue Jean Mermoz 75008 

Paris, France

N/013019 2013/11/21 轉讓

Transmissão

Tate & Lyle Industries 

Limited

European Sugar Holdings S.A.R.L., 

com sede em 75, Parc d’Activités 

Capellen, L-8308 Capellen, Grand 

Duchy of Luxembourg
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編號

N.°

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/018885

N/018886

N/018887

N/018888

N/021194

N/038588

N/038589

2013/11/20 使用許可

Licença de 

exploração

阿拉食品有限合作社

ARLA FOODS 

AMBA

China Mengniu Dairy Company 

L imi ted, com sede em Maples 

Corporate Services, P.O. Box 309, 

Ugland House, Grand Cayman, 

KY1-1104, Cayman Islands

N/021612

N/021613

N/025313

2013/11/21 更改地址

Modificação de 

sede

Aristocrat 

Technologies Australia 

Pty Ltd

Building A, Pinnacle Office Park, 

85 Epping Road, North Ryde NSW 

2113, Australia

N/022062

N/022063

2013/11/26 更改地址

Modificação de 

sede

CIVIDINI S.r.l. Via Mazzucotelli 4-6/a, 24020 Gorle 

(BG), Itália

N/022619

N/022620

2013/11/15 更改地址

Modificação de 

sede

鵬豐貿易有限公司 澳門南灣大馬路619號時代商業中心

7樓B座

N/022700 2013/11/25 更改地址

Modificação de 

sede

易方達基金管理有限

公司

E FUND 

MANAGEMENT 

CO., LTD.

中國廣東省珠海市橫琴新區寶中路3

號4004-8室

Ro o m 4004-8, N o.3 Ba o Z h o n g 

Ro a d, H e n g q i n N e w D i s t r i c t, 

Zhuhai City, Guangdong Province, 

People’s Republic of China

N/022798

N/022799

2013/11/21 更改地址

Modificação de 

sede

Metro-Goldwyn-

Mayer Lion Corp.

245 N. Beverly Dr., Beverly Hills, 

California 90210-5317, United States 

of America

N/023092

N/023093

2013/11/25 更改認別資料

Modificação de 

identidade

東莞市七寶一丁食品

有限公司

廣東七寶一丁食品有限公司

N/023129 2013/11/21 更改地址

Modificação de 

sede

Natuzi Trading Pte Ltd 51 L o r o n g 17 G e y l a n g, #07-02 

S u p e r i o r I n d u s t r i a l B u i l d i n g, 

Singapore 388571

N/023288 2013/11/21 更改地址

Modificação de 

sede

Cott Beverages Inc. 5519 W.Idlewild Avenue, Tampa, 

FL 33634-8016, United States of 

America

N/038362

N/038363

N/038364

N/049557

N/049558

N/049559

N/067418

N/067419

N/067420

N/067421

N/067422

2013/11/20 更改地址

Modificação de 

sede

Church & Dwight Co., 

Inc.

500 Char les Ewing Boulevard, 

Ewing, New Jersey 08628 U.S.A.

N/047695

N/047696

N/047697

N/047698

N/047699

N/047700

N/047701

N/047702

N/047703

N/047704

N/047705

N/047706

N/047707

N/047708

N/047709

N/047710

2013/11/18 更改地址

Modificação de 

sede

北京三元食品股份有

限公司

中國北京市大興區瀛海瀛昌街8號
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編號

N.°

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/057021 2013/11/20 使用許可

Licença de 

exploração

Arla Foods amba China Mengniu Dairy Company 

L imi ted, com sede em Maples 

Corporate Services, P.O. Box 309, 

Ugland House, Grand Cayman, 

KY1-1104, Cayman Islands

N/063217

N/063218

N/063219

N/063220

N/063221

N/063222

N/063223

N/063224

N/063225

N/063226

N/063227

N/063228

N/063229

N/063230

N/063231

N/063232

N/063233

N/063234

N/063235

N/063236

N/063237

N/063238

N/063239

N/063240

N/063241

N/063242

N/063243

N/063244

N/063245

N/063246

N/063247

N/063248

N/063249

N/063250

N/063251

N/063252

N/063253

N/063254

N/063255

N/063256

N/063257

N/063258

N/063259

N/063260

N/063261

N/063262

N/063263

N/063264

N/063265

N/063266

N/063267

N/063268

N/063269

N/063270

2013/11/15 轉讓

Transmissão

Studio City Holdings 

Two Limited

SCIP HOLDINGS LIMITED, com 

sede em Jayla Place, Wickhams Cay 

I, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands

N/074314

N/074315

2013/11/15 更改認別資料

Modificação de 

identidade

張嘉美

CHEONG KA MEI

李鳳凰

LEI FONG WONG

N/074314

N/074315

2013/11/15 更改地址

Modificação de 

sede

李鳳凰 澳門鴨涌馬路青葱大廈第二座23樓E

座

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/074903 2013/11/21 SHIMANO INC. 28
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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/071256 2013/10/21 黃應平 Sony Corporation

N/071823 2013/11/01 ICE IP S.A. SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH 

LTD)

N/072270 2013/11/01 陳明理

Chan Meng Lei

MIDO AG (MIDO SA) ( MIDO LTD)

N/072907 2013/11/18 E. REMY MARTIN & Cº 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

N/072908 2013/11/18 E. REMY MARTIN & Cº 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

N/072909 2013/11/18 E. REMY MARTIN & Cº 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

N/072910 2013/11/18 E. REMY MARTIN & Cº 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

N/073170 2013/11/18 ATHLETA S.A. ATHLETA (ITM) INC.

N/073171 2013/11/18 ATHLETA S.A. ATHLETA (ITM) INC.

N/073176 2013/11/18 賴永源

LAI VENG IUN

Hero AG

N/073177 2013/11/18 賴永源

LAI VENG IUN

Hero AG

N/073945 2013/11/18  Las Vegas Sands Corp. Melco Crown Entertainment Limited

N/073946 2013/11/18  Las Vegas Sands Corp. Melco Crown Entertainment Limited

N/073998 2013/11/18 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & C°

N/073999 2013/11/18 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & C°

N/074000 2013/11/18 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & C°

N/074001 2013/11/18 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & C°

N/074002 2013/11/18 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & C°

N/074003 2013/11/18 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & C°

N/074004 2013/11/18 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & C°

N/074005 2013/11/18 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & C°



20572 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 51 期 —— 2013 年 12 月 18 日

編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/074006 2013/11/18 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & C°

N/074007 2013/11/18 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & C°

N/074008 2013/11/18 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & C°

N/074009 2013/11/18 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & C°

N/074010 2013/11/18 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & C°

N/074011 2013/11/18 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & C°

N/074012 2013/11/18 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

E. REMY MARTIN & C°

N/074052 2013/11/18 E. REMY MARTIN & Cº 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

N/074053 2013/11/18 E. REMY MARTIN & Cº 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

N/076241 2013/11/18 劉占川 Richemont International SA

N/076319 2013/11/18 劉占川  Richemont International SA

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/069165 2013/10/21 浙江龐德時裝有限公司 Danjaq, LLC

N/069166 2013/10/21 浙江龐德時裝有限公司 Danjaq, LLC

N/069167 2013/10/21 浙江龐德時裝有限公司 Danjaq, LLC

N/070587 2013/10/21 浙江占士邦服飾有限公司 Danjaq, LLC

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, a seguir 

se publica(m) o(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimento na RAEM e que, a partir da data da publicação 

deste aviso, começa a contar-se o prazo de dois meses para apresentação de reclamações.

編號 N.º : E/000193

申請日 Data de pedido : 2013/11/05

申請人 Requerente : 耀鴻昌餐飲供應有限公司

   IU HONG CHEONG FOOD AND BEVERAGE SUPPLY COMPANY LIMITED

地址 Endereço : 澳門圓台街49-101號中紡工業大廈第一期7樓A 

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

行業 Actividade : 餐飲食品貿易。 

名稱或標誌 Nome ou Insígnia  : 

標誌顏色 Cores de insígnia : （紅色、白色）如標誌樣本所示。

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, a seguir se publica(m) o(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM e que, a partir da data da 

publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer terceiro pode apresentar reclamações.

[21] 編號 N.º  : D/000980

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/09/13

[71] 申請人 Requerente : Arnaldo Caprai Gruppo Tessile S.p.A.

 地址 Endereço  : S.S. Flaminia Km. 148, 1-06037 Foligno (Perugia), Italy

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 創作人 Criador : CAPRAI Luca

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : “Macramé” 花邊手鍊。

   Pulseira de Macramé.
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[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual é reivindicada a novidade são a forma e a confi-

guração do artigo conforme mostrado nas representações.

 附圖 Figura : 

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

2012/03/22 002013060-0016 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/000989

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/10/08

[71] 申請人 Requerente : Montblanc-Simplo GmbH

 地址 Endereço  : Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 創作人 Criador : Davide MARIANI

[51] 分類 Classificação  : 9 - 01

[54] 標題 Título  : 瓶子。

   Garrafa.

[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 : 

[21] 編號 N.º  : D/000990

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/10/09

[71] 申請人 Requerente : Montblanc-Simplo GmbH

 地址 Endereço  : Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 創作人 Criador : Anaïs Hamel

[51] 分類 Classificação  : 10 - 02

[54] 標題 Título  : 鐘錶。

   Relógio.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.
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 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/000991

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/10/09

[71] 申請人 Requerente : Montblanc-Simplo GmbH

 地址 Endereço  : Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 創作人 Criador : Anaïs Hamel

[51] 分類 Classificação  : 10 - 07

[54] 標題 Título  : 錶盤。

   Mostrador de relógio.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/000999

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/10/26

[71] 申請人 Requerente : 深圳市泉佳寶飲水設備有限公司

   SHENZHEN COCABO WATER EQUIPMENT CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國深圳市寶安區西鄉街道鶴洲恆豐工業城C4棟四層A

   A, 4/F, Block C4, Hengfeng Industrial Park, Hezhou, Xixiang Street, Baoan District, Shen-

zhen City, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 創作人 Criador : 劉堅 

[51] 分類 Classificação  : 23 - 01

[54] 標題 Título  : 飲水機。

   Distribuidores de água.

[57] 摘要 Resumo  : 本設計提供一種飲水機，如圖所示，其設計要點在於飲水機的形狀。 

 附圖 Figura : 
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[21] 編號 N.º  : D/001000

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/10/31

[71] 申請人 Requerente : 美心食品有限公司

   Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço  : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 : 楊志超 Douglas Young 

[51] 分類 Classificação  : 9 - 03

[54] 標題 Título  : 包裝盒。

   Caixa de embalagem.

[57] 摘要 Resumo  : 表述所顯示的物品的式樣、形狀和構形是聲稱具有新穎性的外觀設計特色。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001001

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/10/31

[71] 申請人 Requerente : 美心食品有限公司

   Maxim’s Caterers Limited

 地址 Endereço  : Room 3008, Gloucester Tower, The Landmark, 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 : 楊志超 Douglas Young 

[51] 分類 Classificação  : 9 - 03

[54] 標題 Título  : 包裝盒。

   Caixa de embalagem.

[57] 摘要 Resumo  : 表述所顯示的物品的式樣、形狀和構形是聲稱具有新穎性的外觀設計特色。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001003

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/11/06

[71] 申請人 Requerente : 陳小鳳

   Chen Xiaofeng

 地址 Endereço  : 中國廣東省東莞市虎門鎮白沙三村村民小組花園坊224號

   224th Garden Square, Villagers’ Group of 3rd Baisha Village, Humen Town, Dongguan 

City, Guangdong Province, China
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 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 創作人 Criador : 陳小鳳 Chen Xiaofeng, 苑執中 Yuan Zhizhong 

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 鑽石。

   Diamantes.

[57] 摘要 Resumo  : 本設計提供一種鑽石，如圖所示，其設計要點在於鑽石的形狀。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001018

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/11/27

[71] 申請人 Requerente : Fredrica V. Coates

 地址 Endereço  : 400 Stanton Court, Winston Salem, North Carolina 27106, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 創作人 Criador : Fredrica V. Coates

[51] 分類 Classificação  : 2 - 01

[54] 標題 Título  : 帶內袋的尿片。

   Fralda de bolsa com funda.

[57] 摘要 Resumo  : Máxima pervenção de vazamentos pode ser alcançada através de uma benéfica bolsa com 

funda construída dentro das calças do vestuário do utilizador de fraldas.

 附圖 Figura : 

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

2012/11/08 249326 印度 Índia

[21] 編號 N.º  : D/001020

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/12/19

[71] 申請人 Requerente : Proceq AG

 地址 Endereço  : Ringstrasse 2, 8603 Schwerzenbach, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Marco Brandestini

[51] 分類 Classificação  : 10 - 04

[54] 標題 Título  : 測量儀器。

   Instrumento de medição.

[57] 摘要 Resumo  : Instrumentos para ensaio não destrutivo de travões de disco cerâmicos.
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 附圖 Figura : 

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

2012/10/10 139307 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001036

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/01/17

[71] 申請人 Requerente : 蔡益秋

   Yih-Chiou TSAI

 地址 Endereço  : 中國台灣台中市東勢區泰昌里中泰街46號

   No. 46, Zhongtai St., Dongshi Dist., Taichung, Taiwan, China

[72] 創作人 Criador : 蔡益秋 Yih-Chiou TSAI 

[51] 分類 Classificação  : 24 - 04

[54] 標題 Título  : 子宮頸抹片刷。

   Escova para teste de «Pap smear».

[57] 摘要 Resumo  : 表述所顯示的物品式樣、形狀或構形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

2012/09/28 14910/2012 澳大利亞 Austrália

[21] 編號 N.º  : D/001037

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/01/24

[71] 申請人 Requerente : ZUN INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço  : Room 201, 2/F, Aon China Building, 29 Queen’s Road 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 : 潘嘉豪 Poon Ka Ho 

[51] 分類 Classificação  : 9 - 01

[54] 標題 Título  : 瓶。

   Garrafa.

[57] 摘要 Resumo  : 表述所顯示的物品的式樣、裝飾、形狀和構形是聲稱具有新穎性的外觀設計特色。 
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 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2012/11/08 1202236.6M001 中國香港 Hong Kong, China

[21] 編號 N.º  : D/001038

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/01/24

[71] 申請人 Requerente : ZUN INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço  : Room 201, 2/F, Aon China Building, 29 Queen’s Road 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 : 潘嘉豪 Poon Ka Ho 

[51] 分類 Classificação  : 9 - 01

[54] 標題 Título  : 瓶。

   Garrafa.

[57] 摘要 Resumo  : 表述所顯示的物品的式樣、裝飾、形狀和構形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

2012/11/08 1202236.6M002 中國香港 Hong Kong, China

[21] 編號 N.º  : D/001040

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/01/31

[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 : Wilfrid LE BAIL

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 指環。

   Anel.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração 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

2012/08/03 DM/079175 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001041

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/01/31

[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 : Théodora HARDY

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 指環。

   Anel.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração 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

2012/08/03 DM/079175 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001042

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/01/31

[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 : Arnaud FILLON

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 指環。

   Anel.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração 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

2012/08/03 DM/079175 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001043

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/01/31

[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 : Arnaud FILLON

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 手鏈。

   Pulseira.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração 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

2012/08/03 DM/079175 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001044

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/01/31

[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 : Théodora HARDY

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 指環。

   Anel.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração 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

2012/08/03 DM/079175 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001045

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/01/31

[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 : Théodora HARDY

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 手鏈。

   Pulseira.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração 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

2012/08/03 DM/079175 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001046

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/01/31

[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 : Wilfrid LE BAIL

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 指環。

   Anel.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração 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

2012/08/03 DM/079175 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001047

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/01/31

[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 : Wilfrid LE BAIL

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 手鏈。

   Pulseira.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração 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

2012/08/03 DM/079175 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001048

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/01/31

[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 : Théodora HARDY

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 指環。

   Anel.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração 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

2012/08/03 DM/079175 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001049

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/01/31

[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 : Véronique MARCHAND

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 耳環。

   Brinco.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração 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

2012/08/03 DM/079175 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001050

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/01/31

[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 : Véronique MARCHAND

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 吊墜。

   Pendente.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração 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

2012/08/03 DM/079175 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001051

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/01/31

[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 : Véronique MARCHAND

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 吊墜。

   Pendente.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração 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

2012/08/03 DM/079175 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : D/001062

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/03/12

[71] 申請人 Requerente : Triamble Pty Limited

 地址 Endereço  : 28 Chesterfield Parade, Bronte, New South Wales, 2024 Australia

 國籍 Nacionalidade  : 澳大利亞 Australiana 

[72] 創作人 Criador : O’BRIEN, Stuart

[51] 分類 Classificação  : 6 - 03

[54] 標題 Título  : 遊戲桌。

   Mesa de jogo.

[57] 摘要 Resumo  : 本創作此種遊戲桌，與一般遊戲桌頂四方矩形的形體有不同，其特徵在於：整個頂面呈一等腰

三角形且收圓弧邊角之桌面，桌面中央復形成三角形界線，且桌正面或桌側面觀之呈上寬下窄

之梯形，各邊收圓弧滾邊形狀，復旁設有一几頂面同為等腰三角形，几頂中央形成圓圈界線，且

從正面或側面觀之亦呈上寬下窄之梯形之小几桌。 
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 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2012/09/12 14518/2012 澳大利亞 Austrália

[21] 編號 N.º  : D/001063

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/03/12

[71] 申請人 Requerente : Triamble Pty Limited

 地址 Endereço  : 28 Chesterfield Parade, Bronte, New South Wales, 2024 Australia

 國籍 Nacionalidade  : 澳大利亞 Australiana 

[72] 創作人 Criador : O’BRIEN, Stuart

[51] 分類 Classificação  : 6 - 03

[54] 標題 Título  : 遊戲桌。

   Mesa de jogo.

[57] 摘要 Resumo  : 本創作此種遊戲桌，與一般遊戲桌頂四方矩形的形體不同，其特徵在於：整體頂面呈三角形且

特別劃分出一層層相堆疊排，以內圈三角及外圈三角相合之多個等腰小角形區域，且桌正面或

桌側面觀之呈上寬下窄之梯形，各邊收圓弧滾邊形狀。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2012/09/12 14519/2012 澳大利亞 Austrália

[21] 編號 N.º  : D/001064

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/03/12

[71] 申請人 Requerente : Triamble Pty Limited

 地址 Endereço  : 28 Chesterfield Parade, Bronte, New South Wales, 2024 Australia

 國籍 Nacionalidade  : 澳大利亞 Australiana 

[72] 創作人 Criador : O’BRIEN, Stuart

[51] 分類 Classificação  : 6 - 03

[54] 標題 Título  : 遊戲桌。

   Mesa de jogo.

[57] 摘要 Resumo  : 本創作此種遊戲桌，與一般遊戲桌頂四方矩形的形體不同，其特徵在於：整個頂面呈一等腰三

角形且收圓弧邊角之桌面，桌面中央復形成三角形界線，且桌正面或桌側面觀之呈上寬下窄之

梯形，各邊收圓弧滾邊形狀。 
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 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2012/09/12 14521/2012 澳大利亞 Austrália

[21] 編號 N.º  : D/001067

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/03/18

[71] 申請人 Requerente : Vertu Corporation Limited

 地址 Endereço  : Beacon Hill Road, Church Crookham, Hampshire GU52 8DY, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade  : 英格蘭 Inglesa 

[72] 創作人 Criador : Frank Nuovo, Joel Bridge

[51] 分類 Classificação  : 14 - 03

[54] 標題 Título  : 電話設備。

   Aparelho de telefone.

[57] 摘要 Resumo  : A novidade reside na forma e configuração do aparelho de telefone conforme mostrado.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2012/10/04 29/433729 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : D/001070

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/03/28

[71] 申請人 Requerente : 日本金錢機械株式會社

   JAPAN CASH MACHINE CO., LTD.

 地址 Endereço  : 日本國547-0035大阪府大阪市平野區西脇2丁目3番15號

   3-15, Nishiwaki 2-Chome, Hirano-Ku, Osaka-Shi, Osaka 547-0035 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 創作人 Criador : 栂野景一 KEIICHI TOGANO 

[51] 分類 Classificação  : 10 - 05

[54] 標題 Título  : 紙頁類物件鑒別收納機。

   Máquina para identificação e armazenamento de objectos do tipo de folhas de papel.

[57] 摘要 Resumo  : 本物品用於鑒別插入的紙頁類物件然後將其存儲於收納單元中。 
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 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2012/10/01 2012-023951 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : D/001078

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/24

[71] 申請人 Requerente : SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.

 地址 Endereço  : 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 創作人 Criador : Ennin HUANG

[51] 分類 Classificação  : 14 - 02

[54] 標題 Título  : 電子裝置用控制器。

   Controlador para dispositivo electrónico.

[57] 摘要 Resumo  : O modelo tem uma caixa com formato em ∏ com os braços inclinando-se para trás e ter-

minando as pontas numa forma arredondada; apresenta um painel de toque quadrangular 

numa parte intermédia superior da parte da frente da caixa; apresenta partes redonda, as 

ditas áreas confinando-se no lado direito e lado esquerdo do painel de toque na parte su-

perior da parte da frente da caixa; apresenta botões nas áreas redondas de parte superior 

da parte da frente da caixa; apresenta uma alavanca na parte da frente da caixa; apresenta 

saliências com botões na parte superior da caixa.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2012/11/06 2012-027073 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : D/001081

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/04/25

[71] 申請人 Requerente : SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.

 地址 Endereço  : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 創作人 Criador : Tetsu SUMII, Taichi NOKUO

[51] 分類 Classificação  : 16 - 01
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[54] 標題 Título  : 攝影機。

   Câmara.

[57] 摘要 Resumo  : O modelo é uma caixa na forma de um paralelepípedo montado horizontalmente, consis-

tindo em várias secções; com implementação de algumas secções com câmaras ou microfo-

nes nas suas superfícies frontais.

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2012/11/06 2012-027072 日本 Japão

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的設計及新型註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下

列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com 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, a 

seguir se publica(m) o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

D/000867 2013/11/26 2013/11/26 Maxim’s Caterers Limited

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局與澳門特別

行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延伸申請之批

示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。
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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», a seguir se publica(m) o(s) 

respectivo(s) despacho(s) de pedido(s) de extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do 

mesmo diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a 

contar da data desta publicação.

附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

J/001034 2013/11/19 更改認別資料

Modif icação de 

identidade

浙江貝達藥業有限公

司

貝達藥業股份有限公司.

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, a seguir se publica(m) o(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM e que, a partir da data da 

publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamações.

[21] 編號 N.º  : I/001176

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/11/26

[71] 申請人 Requerente : 京樂產業•株式會社

   Kyoraku Industrial Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 日本愛知縣名古屋市中區錦3丁目24番4號，4600003

   24-4, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 4600003 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 谷口雅之 Masayuki TANIGUCHI, 波邊直幸 Naoyuki WATANABE 

[51] 分類 Classificação  : H01H13/06

[54] 標題 Título  : 演出按鈕裝置以及遊戲機。

   Dispositivo de botão de <<performance>> e máquina de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種在使演出按鈕進退的按鈕進退機構中，能夠使演出按鈕實現所希望的進退動

作的演出按鈕裝置以及遊戲機。

   在具備使演出按鈕（40）在通常操作位置與比該通常操作位置更向外部凸出的凸出操作位置之
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間進退的按鈕進退機構（60）的演出按鈕裝置（9）中，按鈕進退機構具備使軸狀部件進行轉動

驅動機構（70）。

   轉動驅動機構使軸狀部件沿特定方向轉動時，演出按鈕向凸出操作位置的方向移動，所述轉動

驅動機構使軸狀部件沿特定方向的相反方向轉動時，演出按鈕向通常操作位置的方向移動。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2011/12/02 2011-264293 日本 Japão

2011/12/02 2011-264294 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : I/001177

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/11/26

[71] 申請人 Requerente : 京樂產業•株式會社

   Kyoraku Industrial Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 日本愛知縣名古屋市中區錦3丁目24番4號，4600003

   24-4, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 4600003 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 谷口雅之 Masayuki TANIGUCHI, 波邊直幸 Naoyuki WATANABE 

[51] 分類 Classificação  : H01H13/06

[54] 標題 Título  : 遊戲機。

   Máquina de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種在能夠使演出按鈕進行進退的遊戲機中，識別出對位於凸出操作位置的演出

按鈕進行了按壓操作，並能夠執行與其相應的演出的遊戲機。

   遊戲機具備有效判定部，當移動判定部判定出要使演出按鈕從通常操作位置向凸出操作位置

移動時，在演出按鈕保持在凸出操作位置之前，所述有效判定部判定由按壓操作檢測部檢測出

的對演出按鈕的按壓操作為無效。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2011/12/02 2011-264293 日本 Japão

2011/12/02 2011-264294 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : I/001178

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/11/26
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[71] 申請人 Requerente : 京樂產業•株式會社

   Kyoraku Industrial Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 日本愛知縣名古屋市中區錦3丁目24番4號，4600003

   24-4, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 4600003 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 谷口雅之 Masayuki TANIGUCHI, 波邊直幸 Naoyuki WATANABE 

[51] 分類 Classificação  : H01H13/06

[54] 標題 Título  : 遊戲機。

   Máquina de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種可以使演出按鈕進行進退的、能夠識別出對位於凸出操作位置的演出按鈕進

行的按壓操作，並執行與其相應的演出的遊戲機。

   凸出操作位置檢測部檢測出演出按鈕被保持在凸出操作位置上之後，在檢測不到演出按鈕被

保持在所述凸出操作位置時，就當作對保持在凸出操作位置上的所述演出按鈕進行了按壓操

作，則角色決定部決定規定的角色。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2011/12/02 2011-264293 日本 Japão

2011/12/02 2011-264294 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : I/001179

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/11/26

[71] 申請人 Requerente : 京樂產業•株式會社

   Kyoraku Industrial Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 日本愛知縣名古屋市中區錦3丁目24番4號，4600003

   24-4, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 4600003 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 谷口雅之 Masayuki TANIGUCHI, 波邊直幸 Naoyuki WATANABE 

[51] 分類 Classificação  : H01H13/06

[54] 標題 Título  : 遊戲機。

   Máquina de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種可以使演出按鈕進行進退的遊戲機中，能夠識別出進行了怎樣的按壓操作的

遊戲機。

   該遊戲機具備：間隔時間計時部，由凸出操作位置檢測部檢測出演出按鈕被保持在凸出操作位

置上時，對該凸出操作位置檢測部檢測不到演出按鈕被保持在凸出操作位置時開始到由按壓

操作檢測部檢測出對所述演出按鈕進行的按壓操作為止的間隔時間進行計時；以及角色決定

部，當按壓操作檢測部檢測出對演出按鈕進行的按壓操作時，根據間隔時間計時部計時的間

隔時間，決定將顯示在顯示部上的角色。

 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

2011/12/02 2011-264293 日本 Japão

2011/12/02 2011-264294 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : I/001180

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/11/26

[71] 申請人 Requerente : 京樂產業•株式會社

   Kyoraku Industrial Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 日本愛知縣名古屋市中區錦3丁目24番4號，4600003

   24-4, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 4600003 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 谷口雅之 Masayuki TANIGUCHI, 波邊直幸 Naoyuki WATANABE 

[51] 分類 Classificação  : H01H13/06

[54] 標題 Título  : 遊戲機。

   Máquina de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種在能夠使演出按鈕進行進退的遊戲機中具備因演出按鈕的進退動作而產生的

新遊戲性的遊戲機。

   由選中組合決定部決定出選中組合，移動判定部根據該選中組合決定部決定的選中組合，判定

要否使演出按鈕40從通常操作位置向凸出操作位置移動。另外，由按壓操作檢測部檢測到對

演出按鈕進行了按壓操作時，選中組合顯示部會顯示與由選中組合決定部決定的選中組合相對

應的選中組合圖案。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2011/12/02 2011-264293 日本 Japão

2011/12/02 2011-264294 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : I/001181

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/11/26

[71] 申請人 Requerente : 京樂產業•株式會社

   Kyoraku Industrial Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 日本愛知縣名古屋市中區錦3丁目24番4號，4600003

   24-4, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 4600003 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 谷口雅之 Masayuki TANIGUCHI, 波邊直幸 Naoyuki WATANABE 

[51] 分類 Classificação  : H01H13/06

[54] 標題 Título  : 遊戲機。

   Máquina de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種在能使演出按鈕進行進退的遊戲機中具備因演出按鈕的進退動作而具備新的

遊戲性的遊戲機。

   當由特惠決定部決定特惠時，在特惠顯示部顯示與由特惠決定部決定的特惠相對應的特惠圖

案之前，移動判定部根據特惠決定部決定的特惠來判定要否使演出按鈕從通常操作位置向凸
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出操作位置移動。另外，當按壓操作檢測部檢測到對演出按鈕進行的按壓操作時，特惠顯示部

顯示與由特惠決定部決定的特惠相對應的特惠圖案。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2011/12/02 2011-264293 日本 Japão

2011/12/02 2011-264294 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : I/001182

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/11/26

[71] 申請人 Requerente : 京樂產業•株式會社

   Kyoraku Industrial Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 日本愛知縣名古屋市中區錦3丁目24番4號，4600003

   24-4, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 4600003 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 谷口雅之 Masayuki TANIGUCHI, 波邊直幸 Naoyuki WATANABE 

[51] 分類 Classificação  : H01H13/06

[54] 標題 Título  : 遊戲機。

   Máquina de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種在能使演出按鈕進行進退、具備因演出按鈕的進退動作而產生的新遊戲性的

遊戲機。

   若選中組合決定部決定了特定的選中組合，則移動判定部判定要使演出按鈕從通常操作位置

向凸出操作位置移動。並且，在選中組合顯示部顯示與特定的選中組合相對應的選中組合圖案

後，若按壓操作檢測部檢測出對演出按鈕的按壓操作，則特惠決定部決定特惠。而且，當按壓

操作檢測部檢測出對演出按鈕的按壓操作時，特惠顯示部會顯示與特惠決定部決定的所述特

惠相對應的特惠圖案。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2011/12/02 2011-264293 日本 Japão

2011/12/02 2011-264294 日本 Japão

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, 

a seguir se publica(m) o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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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

I/000292 2013/11/28 2013/11/28 IGT

拒絕

Recusa

編號

N.ºº

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

Observações

根據經12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do RJPI, D.L. n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro

I/000275 2013/11/22 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

I/001085 2013/11/27 Jichi Medical University 第98條，連同第9條第1款a）項和第61條。

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e 

o art.º 61.º

I/001143 2013/11/22 S Y S T E M  I N T E G R A T I O N 

TECHNOLOGY KOREA CO., LTD

第98條，連同第9條第1款a）項和第61條，以及第9條第

1款f）項。

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e 

o art.º 61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的實用專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

a seguir se publica(m) o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

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

U/000107 2013/11/25 2013/11/25 北京振沖工程股份有限公司
BEIJING VIBROFLOTATION ENGINEERING CO., LTD.

U/000108 2013/11/25 2013/11/25 北京振沖工程股份有限公司
BEIJING VIBROFLOTATION ENGINEERING CO., LTD.
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更正

Rectificações

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/073283 商標類別（2013年9月18日第38期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Classe da marca (B.O. da R.A.E.M. 

n.º 38, II Série, de 18 de Setembro de 

2013)

類別 5

Classe 5

類別 30

Classe 30

N/075385 地址（2013年10月3日第40期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Endereço (B.O. da RAEM n.º 40, II 

Série, de 3 de Outubro de 2013)

2-2-17, kitahorie, Nishi-Ku, Oaska-shi, 

Osaka 550-0014, Japan

2-2-17, Kitahorie, Nishi-Ku, Osaka-shi, 

Osaka 550-0014, Japan

N/075413 服務名單（2013年10月3日第40期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de serviços (B.O. da RAEM

n.º 40, II Série, de 3 de Outubro

de 2013)

第42類：科學技術服務和與之相關

的研究與設計服務；工業分析與研

究；計算機硬件與軟件的設計與開

發；法律服務。

第42類：科學技術服務和與之相關

的研究與設計服務；工業分析與研

究；計算機硬件與軟件的設計與開

發。

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《法律

服務》，因屬其他類別。

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/073994

N/074186

服務名單（2013年9月18日第38期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de serviços (B.O. da RAEM

n.º 38, II Série, de 18 de Setembro

de 2013)

…… serviços de lojas de venda a re-

talho todos relacionados com óculos 

de sol, ……

…… serviços de lojas de venda a re-

talho on-line todos relacionados com 

óculos de sol, ……

N/075803 產品名單（2013年10月16日第42期

第二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da R.A.E.M. 

n.º 42, II Série, de 16 de Outubro de 

2013)

…… não incluídos noutras classes; 

coberturas; coberturas de mesa; ……

…… não incluídos noutras classes; 

coberturas de camas; coberturas de 

mesa; ……

二零一三年十一月二十八日於經濟局——局長 蘇添平

Direcção dos Serviços de Economia, aos 28 de Novembro de 2013. 

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

（是項刊登費用為 $986,540.00）
(Custo desta publicação $ 986 540,00)

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 售 價  $508.00
PREÇO DESTE NÚMERO $ 508,00
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