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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/082541

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/23

[730] 申請人 Requerente : 古珀行珠寶有限公司

   Aaron Shum Jewelry Limited

 地址 Endereço : 香港九龍紅磡鶴園東街四號恒藝珠寶大廈8-12室

   Units 8-12, 1/F Heng Ngai Jewelry Centre, 4 Hok Yuen Street East, Hung Hom, 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 : Artigos de joalharia e relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/082739

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

澳門特別行政區

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel; produtos de impressão; artigos de papelaria; cartazes; materiais promocionais; car-

tão e produtos feitos nestas matérias; fotografias; livros; autocolantes; materiais de instru-

ção e de ensino (excepto aparelhos); formulários de inscrição e cupões; bilhetes; notas ex-

plicativas; listas de prémios; bases de copos em papel; guardanapos de papel; autocolantes 

e etiquetas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/29 1571293 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082740

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; uniformes; gravatas e aventais.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/29 1571293 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082741

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, 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 : Jogos e brinquedos; aparelhos e equipamentos para jogos, incluindo cartas de jogar, vales, 

fichas e impressos (jogos); jogos e brinquedos relacionados com esquemas de publicidade 

e esquemas promocionais; fichas de jogo; máquinas de jogo; jogos que envolvem apostas; 

equipamentos desportivos, incluindo equipamentos e acessórios desportivos para golfe, 

tacos de golfe, bolas de golfe, capas para tacos de golfe, tees de golfe e marcadores de bolas 

de golfe.
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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

2013/07/29 1571293 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082742

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de negócios de casinos; serviços de gestão de negócios; serviços de comércio reta-

lhista; trabalhos de escritório; serviços de relações públicas, de marketing, de publicidade 

e promocionais; serviços de consultadoria, informações e organização em relação a estabe-

lecimentos de comércio retalhista; organização de exposições e feiras; serviços de comércio 

retalhista fornecidos através de grandes armazéns, lojas de ofertas, lojas de desporto, lojas 

especializadas em vestuário e delicatessens.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/29 1571293 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082743

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de apartamentos, gestão de apartamentos residenciais, locação de imóveis e gestão 

de imóveis; seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/29 1571293 澳大利亞 Austrália
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[210] 編號 N.º : N/082744

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de construção de edifícios; serviços de supervisão de construção de edifícios; ser-

viços de informação sobre construção; serviços de assessoria de construção; gestão de pro-

jectos de construção, incluindo a gestão do projecto e construção de empreendimentos de 

estâncias turísticas; contratação e subcontratação de serviços de construção; o fornecimen-

to de informações em relação aos serviços supracitados incluindo informações fornecidas 

através de rede de comunicação mundial.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/29 1571293 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082745

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de turismo e de transporte.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/29 1571293 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082746

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Organização de conferências; organização de instalações para conferências; serviços de 

instalações para conferências; serviços de entretenimento, lazer e diversão; produções te-
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atrais; organização de convenções; cabarés; exposições realizadas como entretenimento; 

clubes nocturnos e discotecas; organização (ou planeamento) de desfiles de moda; clubes 

de fitness; fornecimento de instalações de casinos e de jogo; serviços de jogo, de apostas 

e de jogos de azar e serviços de entretenimento relacionados com jogo, apostas e jogos de 

azar; apostas desportivas; incluindo através da Internet ou serviços on-line de casino, de 

jogo, de apostas, de jogos de azar ou de instalações de apostas; serviços de salas de cinema 

e serviços de arcada de diversões, organização de concursos de beleza e desfiles de moda, 

apresentação de espectáculos, incluindo espectáculos ao vivo e produções de teatro; treino 

desportivo, incluindo aulas de golfe; gestão de eventos de golfe, fornecimento de instala-

ções de golfe, torneios de golfe, exposições e feiras de golfe e fornecimento e organização 

de actividades culturais e desportivas relacionadas com o golfe; fornecimento de entreteni-

mento, actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/29 1571293 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082747

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Alojamento e serviços de alojamento, hotéis e serviços de hotel, fornecimento de instala-

ções para conferências; aluguer de salas para eventos sociais; fornecimento de instalações 

para exposições e feiras; snack-bares; serviços de bar de vinhos; preparação de take-away e 

fast food; bares e serviços de bar, serviços de restaurante, salões de cocktail, serviços de ca-

tering para o fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de banquetes, motel, casas de 

turismo, catering e reserva de hotéis; serviços de comércio grossista e retalhista prestados 

por proprietários e gerentes de complexos comerciais de multi-lojas, nomeadamente, servi-

ços prestados por restaurantes, estabelecimentos de refeições para fora (take-away), hotéis, 

cantinas, e outros estabelecimentos que se dedicam à preparação e/ou venda de alimentos 

e/ou bebidas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/29 1571293 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082748

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29
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[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel; produtos de impressão; artigos de papelaria; cartazes; materiais promocionais; car-

tão e produtos feitos nestas matérias; fotografias; livros; autocolantes; materiais de instru-

ção e de ensino (excepto aparelhos); formulários de inscrição e cupões; bilhetes; notas ex-

plicativas; listas de prémios; bases de copos em papel; guardanapos de papel; autocolantes 

e etiquetas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e preta tal como reivindicadas na figura.

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

2013/07/29 1571292 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082749

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; uniformes; gravatas e aventais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e preta tal como reivindicadas na figura.

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

2013/07/29 1571292 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082750

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, 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 : Jogos e brinquedos; aparelhos e equipamentos para jogos, incluindo cartas de jogar, vales, 

fichas e impressos (jogos); jogos e brinquedos relacionados com esquemas de publicidade 

e esquemas promocionais; fichas de jogo; máquinas de jogo; jogos que envolvem apostas; 

equipamentos desportivos, incluindo equipamentos e acessórios desportivos para golfe, 



13392 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 34 期 —— 2014 年 8 月 20 日

tacos de golfe, bolas de golfe, capas para tacos de golfe, tees de golfe e marcadores de bolas 

de golfe.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e preta tal como reivindicadas na figura.

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

2013/07/29 1571292 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082751

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de negócios de casinos; serviços de gestão de negócios; serviços de comércio reta-

lhista; trabalhos de escritório; serviços de relações públicas, de marketing, de publicidade 

e promocionais; serviços de consultadoria, informações e organização em relação a estabe-

lecimentos de comércio retalhista; organização de exposições e feiras; serviços de comércio 

retalhista fornecidos através de grandes armazéns, lojas de ofertas, lojas de desporto, lojas 

especializadas em vestuário e delicatessens.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e preta tal como reivindicadas na figura.

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

2013/07/29 1571292 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082752

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de apartamentos, gestão de apartamentos residenciais, locação de imóveis e gestão 

de imóveis; seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.

[540] 商標 Marca : 



N.º 34 — 20-8-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13393

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e preta tal como reivindicadas na figura.

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

2013/07/29 1571292 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082753

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de construção de edifícios; serviços de supervisão de construção de edifícios; ser-

viços de informação sobre construção; serviços de assessoria de construção; gestão de pro-

jectos de construção, incluindo a gestão do projecto e construção de empreendimentos de 

estâncias turísticas; contratação e subcontratação de serviços de construção; o fornecimen-

to de informações em relação aos serviços supracitados incluindo informações fornecidas 

através de rede de comunicação mundial.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e preta tal como reivindicadas na figura.

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

2013/07/29 1571292 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082754

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de turismo e de transporte.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e preta tal como reivindicadas na figura.

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

2013/07/29 1571292 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082755

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29
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[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Organização de conferências; organização de instalações para conferências; serviços de 

instalações para conferências; serviços de entretenimento, lazer e diversão; produções te-

atrais; organização de convenções; cabarés; exposições realizadas como entretenimento; 

clubes nocturnos e discotecas; organização (ou planeamento) de desfiles de moda; clubes 

de fitness; fornecimento de instalações de casinos e de jogo; serviços de jogo, de apostas 

e de jogos de azar e serviços de entretenimento relacionados com jogo, apostas e jogos de 

azar; apostas desportivas; incluindo através da Internet ou serviços on-line de casino, de 

jogo, de apostas, de jogos de azar ou de instalações de apostas; serviços de salas de cinema 

e serviços de arcada de diversões, organização de concursos de beleza e desfiles de moda, 

apresentação de espectáculos, incluindo espectáculos ao vivo e produções de teatro; treino 

desportivo, incluindo aulas de golfe; gestão de eventos de golfe, fornecimento de instala-

ções de golfe, torneios de golfe, exposições e feiras de golfe e fornecimento e organização 

de actividades culturais e desportivas relacionadas com o golfe; fornecimento de entreteni-

mento, actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e preta tal como reivindicadas na figura.

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

2013/07/29 1571292 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082756

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Alojamento e serviços de alojamento, hotéis e serviços de hotel, fornecimento de instala-

ções para conferências; aluguer de salas para eventos sociais; fornecimento de instalações 

para exposições e feiras; snack-bares; serviços de bar de vinhos; preparação de take-away e 

fast food; bares e serviços de bar, serviços de restaurante, salões de cocktail, serviços de ca-

tering para o fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de banquetes, motel, casas de 

turismo, catering e reserva de hotéis; serviços de comércio grossista e retalhista prestados 

por proprietários e gerentes de complexos comerciais de multi-lojas, nomeadamente, servi-

ços prestados por restaurantes, estabelecimentos de refeições para fora (take-away), hotéis, 

cantinas, e outros estabelecimentos que se dedicam à preparação e/ou venda de alimentos 

e/ou bebidas.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e preta tal como reivindicadas na figura.

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

2013/07/29 1571292 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082757

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel; produtos de impressão; artigos de papelaria; cartazes; materiais promocionais; car-

tão e produtos feitos nestas matérias; fotografias; livros; autocolantes; materiais de instru-

ção e de ensino (excepto aparelhos); formulários de inscrição e cupões; bilhetes; notas ex-

plicativas; listas de prémios; bases de copos em papel; guardanapos de papel; autocolantes 

e etiquetas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/29 1571297 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082758

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; uniformes; gravatas e aventais.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/29 1571297 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082759

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia
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 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 : Jogos e brinquedos; aparelhos e equipamentos para jogos, incluindo cartas de jogar, vales, 

fichas e impressos (jogos); jogos e brinquedos relacionados com esquemas de publicidade 

e esquemas promocionais; fichas de jogo; máquinas de jogo; jogos que envolvem apostas; 

equipamentos desportivos, incluindo equipamentos e acessórios desportivos para golfe, 

tacos de golfe, bolas de golfe, capas para tacos de golfe, tees de golfe e marcadores de bolas 

de golfe.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/29 1571297 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082760

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de negócios de hotéis; serviços de gestão de negócios; serviços de comércio reta-

lhista; trabalhos de escritório; serviços de relações públicas, de marketing, de publicidade 

e promocionais; serviços de consultadoria, informações e organização em relação a estabe-

lecimentos de comércio retalhista; organização de exposições e feiras; serviços de comércio 

retalhista fornecidos através de grandes armazéns, supermercados, lojas de ofertas, lojas de 

desporto, lojas especializadas em vestuário e «delicatessens»; gestão e exploração de cam-

pos de golfe.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/29 1571297 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082761

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de apartamentos, gestão de apartamentos residenciais, locação de imóveis e gestão 

de imóveis; seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.

[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

2013/07/29 1571297 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082762

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de construção de edifícios; serviços de supervisão de construção de edifícios; ser-

viços de informação sobre construção; serviços de assessoria de construção; gestão de pro-

jectos de construção, incluindo a gestão do projecto e construção de empreendimentos de 

estâncias turísticas; contratação e subcontratação de serviços de construção; o fornecimen-

to de informações em relação aos serviços supracitados incluindo informações fornecidas 

através de rede de comunicação mundial.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/29 1571297 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082763

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de turismo e de transporte.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/29 1571297 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082764

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Organização de conferências; organização de instalações para conferências; serviços de 

instalações para conferências; serviços de country club e de clube social; serviços de en-
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tretenimento, lazer e diversão; serviços de entretenimento e de desporto; fornecimento de 

actividades sociais e culturais; produções teatrais; organização de convenções; cabarés; 

exposições realizadas como entretenimento; clubes nocturnos e discotecas; fornecimento 

de serviços de aquário para fins recreativos; serviços de salas de cinema e serviços de ar-

cada de diversões, organização de concursos de beleza e desfiles de moda, apresentação de 

espectáculos, incluindo espectáculos ao vivo e produções de teatro; organização (ou plane-

amento) de desfiles de moda; clubes de fitness; fornecimento de instalações de casinos e de 

jogo; serviços de jogo, de apostas e de jogos de azar e serviços de entretenimento relacio-

nados com jogo, apostas e jogos de azar; apostas desportivas; incluindo através da Internet 

ou serviços on-line de casino, de jogo, de apostas, de jogos de azar ou de instalações de 

apostas; treino desportivo, incluindo aulas de golfe; gestão de eventos de golfe, fornecimen-

to de instalações de golfe, torneios de golfe, exposições e feiras de golfe e fornecimento e 

organização de actividades culturais e desportivas relacionadas com o golfe; fornecimento 

de entretenimento, actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/29 1571297 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082765

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Alojamento e serviços de alojamento, hotéis e serviços de hotel, fornecimento de instala-

ções para conferências; aluguer de salas para eventos sociais; fornecimento de instalações 

para exposições e feiras; snack-bares; serviços de bar de vinhos; preparação de take-away e 

fast food; bares e serviços de bar, serviços de restaurante, salões de cocktail, serviços de ca-

tering para o fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de banquetes, motel, casas de 

turismo, catering e reserva de hotéis; serviços de comércio grossista e retalhista prestados 

por proprietários e gerentes de complexos comerciais de multi-lojas, nomeadamente, servi-

ços prestados por restaurantes, estabelecimentos de refeições para fora (take-away), hotéis, 

cantinas, e outros estabelecimentos que se dedicam à preparação e/ou venda de alimentos 

e/ou bebidas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/29 1571297 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082766

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia
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 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel; produtos de impressão; artigos de papelaria; cartazes; materiais promocionais; car-

tão e produtos feitos nestas matérias; fotografias; livros; autocolantes; materiais de instru-

ção e de ensino (excepto aparelhos); formulários de inscrição e cupões; bilhetes; notas ex-

plicativas; listas de prémios; bases de copos em papel; guardanapos de papel; autocolantes 

e etiquetas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e preta tal como reivindicadas na figura.

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

2013/07/29 1571296 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082767

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; uniformes; gravatas e aventais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e preta tal como reivindicadas na figura.

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

2013/07/29 1571296 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082768

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, 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 : Jogos e brinquedos; aparelhos e equipamentos para jogos, incluindo cartas de jogar, vales, 

fichas e impressos (jogos); jogos e brinquedos relacionados com esquemas de publicidade 

e esquemas promocionais; fichas de jogo; máquinas de jogo; jogos que envolvem apostas; 

equipamentos desportivos, incluindo equipamentos e acessórios desportivos para golfe, 

tacos de golfe, bolas de golfe, capas para tacos de golfe, tees de golfe e marcadores de bolas 

de golfe.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e preta tal como reivindicadas na figura.

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

2013/07/29 1571296 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082769

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de negócios de hotéis; serviços de gestão de negócios; serviços de comércio reta-

lhista; trabalhos de escritório; serviços de relações públicas, de marketing, de publicidade 

e promocionais; serviços de consultadoria, informações e organização em relação a estabe-

lecimentos de comércio retalhista; organização de exposições e feiras; serviços de comércio 

retalhista fornecidos através de grandes armazéns, supermercados, lojas de ofertas, lojas de 

desporto, lojas especializadas em vestuário e «delicatessens»; gestão e exploração de cam-

pos de golfe.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e preta tal como reivindicadas na figura.

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

2013/07/29 1571296 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082770

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de apartamentos, gestão de apartamentos residenciais, locação de imóveis e gestão 

de imóveis; seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e preta tal como reivindicadas na figura.
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[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/07/29 1571296 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082771

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de construção de edifícios; serviços de supervisão de construção de edifícios; ser-

viços de informação sobre construção; serviços de assessoria de construção; gestão de pro-

jectos de construção, incluindo a gestão do projecto e construção de empreendimentos de 

estâncias turísticas; contratação e subcontratação de serviços de construção; o fornecimen-

to de informações em relação aos serviços supracitados incluindo informações fornecidas 

através de rede de comunicação mundial.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e preta tal como reivindicadas na figura.

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

2013/07/29 1571296 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082772

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de turismo e de transporte.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e preta tal como reivindicadas na figura.

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

2013/07/29 1571296 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082773

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia
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 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Organização de conferências; organização de instalações para conferências; serviços de 

instalações para conferências; serviços de country club e de clube social; serviços de en-

tretenimento, lazer e diversão; serviços de entretenimento e de desporto; fornecimento de 

actividades sociais e culturais; produções teatrais; organização de convenções; cabarés; 

exposições realizadas como entretenimento; clubes nocturnos e discotecas; fornecimento 

de serviços de aquário para fins recreativos; serviços de salas de cinema e serviços de ar-

cada de diversões, organização de concursos de beleza e desfiles de moda, apresentação de 

espectáculos, incluindo espectáculos ao vivo e produções de teatro; organização (ou plane-

amento) de desfiles de moda; clubes de fitness; fornecimento de instalações de casinos e de 

jogo; serviços de jogo, de apostas e de jogos de azar e serviços de entretenimento relacio-

nados com jogo, apostas e jogos de azar; apostas desportivas; incluindo através da Internet 

ou serviços on-line de casino, de jogo, de apostas, de jogos de azar ou de instalações de 

apostas; treino desportivo, incluindo aulas de golfe; gestão de eventos de golfe, fornecimen-

to de instalações de golfe, torneios de golfe, exposições e feiras de golfe e fornecimento e 

organização de actividades culturais e desportivas relacionadas com o golfe; fornecimento 

de entretenimento, actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e preta tal como reivindicadas na figura.

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

2013/07/29 1571296 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082774

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Alojamento e serviços de alojamento, hotéis e serviços de hotel, fornecimento de instala-

ções para conferências; aluguer de salas para eventos sociais; fornecimento de instalações 

para exposições e feiras; snack-bares; serviços de bar de vinhos; preparação de take-away e 

fast food; bares e serviços de bar, serviços de restaurante, salões de cocktail, serviços de ca-

tering para o fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de banquetes, motel, casas de 

turismo, catering e reserva de hotéis; serviços de comércio grossista e retalhista prestados 

por proprietários e gerentes de complexos comerciais de multi-lojas, nomeadamente, servi-

ços prestados por restaurantes, estabelecimentos de refeições para fora (take-away), hotéis, 

cantinas, e outros estabelecimentos que se dedicam à preparação e/ou venda de alimentos 

e/ou bebidas.

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e preta tal como reivindicadas na figura.

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

2013/07/29 1571296 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082775

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel; produtos de impressão; artigos de papelaria; cartazes; materiais promocionais; car-

tão e produtos feitos nestas matérias; fotografias; livros; autocolantes; materiais de instru-

ção e de ensino (excepto aparelhos); formulários de inscrição e cupões; bilhetes; notas ex-

plicativas; listas de prémios; bases de copos em papel; guardanapos de papel; autocolantes 

e etiquetas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/29 1571295 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082776

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; uniformes; gravatas e aventais.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/29 1571295 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082777

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28
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[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; aparelhos e equipamentos para jogos, incluindo cartas de jogar, vales, 

fichas e impressos (jogos); jogos e brinquedos relacionados com esquemas de publicidade 

e esquemas promocionais; fichas de jogo; máquinas de jogo; jogos que envolvem apostas; 

equipamentos desportivos, incluindo equipamentos e acessórios desportivos para golfe, 

tacos de golfe, bolas de golfe, capas para tacos de golfe, tees de golfe e marcadores de bolas 

de golfe.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/29 1571295 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082778

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de negócios de casinos; serviços de gestão de negócios; serviços de comércio reta-

lhista; trabalhos de escritório; serviços de relações públicas, de marketing, de publicidade 

e promocionais; serviços de consultadoria, informações e organização em relação a estabe-

lecimentos de comércio retalhista; organização de exposições e feiras; serviços de comércio 

retalhista fornecidos através de grandes armazéns, lojas de ofertas, lojas de desporto, lojas 

especializadas em vestuário e delicatessens.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/29 1571295 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082779

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Organização de conferências; organização de instalações para conferências; serviços de 

instalações para conferências; serviços de entretenimento, lazer e diversão; produções te-

atrais; organização de convenções; cabarés; exposições realizadas como entretenimento; 

clubes nocturnos e discotecas; organização (ou planeamento) de desfiles de moda; clubes 

de fitness; fornecimento de instalações de casinos e de jogo; serviços de jogo, de apostas 

e de jogos de azar e serviços de entretenimento relacionados com jogo, apostas e jogos de 
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azar; apostas desportivas; incluindo através da Internet ou serviços on-line de casino, de 

jogo, de apostas, de jogos de azar ou de instalações de apostas; serviços de salas de cinema 

e serviços de arcada de diversões, organização de concursos de beleza e desfiles de moda, 

apresentação de espectáculos, incluindo espectáculos ao vivo e produções de teatro.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/07/29 1571295 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082780

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel; produtos de impressão; artigos de papelaria; cartazes; materiais promocionais; car-

tão e produtos feitos nestas matérias; fotografias; livros; autocolantes; materiais de instru-

ção e de ensino (excepto aparelhos); formulários de inscrição e cupões; bilhetes; notas ex-

plicativas; listas de prémios; bases de copos em papel; guardanapos de papel; autocolantes 

e etiquetas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e preta tal como reivindicadas na figura.

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

2013/07/29 1571294 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082781

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; uniformes; gravatas e aventais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e preta tal como reivindicadas na figura.
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[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/07/29 1571294 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082782

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, 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 : Jogos e brinquedos; aparelhos e equipamentos para jogos, incluindo cartas de jogar, vales, 

fichas e impressos (jogos); jogos e brinquedos relacionados com esquemas de publicidade 

e esquemas promocionais; fichas de jogo; máquinas de jogo; jogos que envolvem apostas; 

equipamentos desportivos, incluindo equipamentos e acessórios desportivos para golfe, 

tacos de golfe, bolas de golfe, capas para tacos de golfe, tees de golfe e marcadores de bolas 

de golfe.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e preta tal como reivindicadas na figura.

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

2013/07/29 1571294 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082783

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de negócios de casinos; serviços de gestão de negócios; serviços de comércio reta-

lhista; trabalhos de escritório; serviços de relações públicas, de marketing, de publicidade 

e promocionais; serviços de consultadoria, informações e organização em relação a estabe-

lecimentos de comércio retalhista; organização de exposições e feiras; serviços de comércio 

retalhista fornecidos através de grandes armazéns, lojas de ofertas, lojas de desporto, lojas 

especializadas em vestuário e delicatessens.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e preta tal como reivindicadas na figura.

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

2013/07/29 1571294 澳大利亞 Austrália
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[210] 編號 N.º : N/082784

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/01/29

[730] 申請人 Requerente : Aquis Resort At The Great Barrier Reef Pty Ltd

 地址 Endereço : C/- Hickey Lawyers, P.O. Box 5559 GCMC, Bundall QLD 9726, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Organização de conferências; organização de instalações para conferências; serviços de 

instalações para conferências; serviços de entretenimento, lazer e diversão; produções te-

atrais; organização de convenções; cabarés; exposições realizadas como entretenimento; 

clubes nocturnos e discotecas; organização (ou planeamento) de desfiles de moda; clubes 

de fitness; fornecimento de instalações de casinos e de jogo; serviços de jogo, de apostas 

e de jogos de azar e serviços de entretenimento relacionados com jogo, apostas e jogos de 

azar; apostas desportivas; incluindo através da Internet ou serviços on-line de casino, de 

jogo, de apostas, de jogos de azar ou de instalações de apostas; serviços de salas de cinema 

e serviços de arcada de diversões, organização de concursos de beleza e desfiles de moda, 

apresentação de espectáculos, incluindo espectáculos ao vivo e produções de teatro.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e preta tal como reivindicadas na figura.

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

2013/07/29 1571294 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/082959

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/02/11

[730] 申請人 Requerente : 古珀行珠寶有限公司

   Aaron Shum Jewelry Limited

 地址 Endereço : 香港九龍紅磡鶴園東街四號恒藝珠寶大廈8-12室

   Units 8-12, 1/F Heng Ngai Jewelry Centre, 4 Hok Yuen Street East, Hung Hom, 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 : Artigos de joalharia e relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083649

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/05

[730] 申請人 Requerente : Huhtamaki Finance B.V.

 地址 Endereço : Jupiterstraat 102, 2132 HE Hoofddorp, The Netherlands

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

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : 刀叉餐具；生物可分解之餐具；拋棄式餐具。（全屬第8類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083650

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/05

[730] 申請人 Requerente : Huhtamaki Finance B.V.

 地址 Endereço : Jupiterstraat 102, 2132 HE Hoofddorp, The 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 : 紙；厚紙板；包含於此類的紙製、厚紙板製或纖維製拋棄式包裝產品；包含於此類的塑膠製包

裝材料；紙漿製模鑄纖維及模鑄纖維製包裝產品；包含於此類之不管是否可再利用的包裝用之

紙製、纖維製或厚紙板製的箱子、桶子、托盤、碗、平底無腳酒杯、圓錐體、蓋子及覆蓋材料及

前述產品之容器；紙袋、塑膠袋；包含於此類之具熱塑性包裝箔及包裝膜；紙製桌布、紙製餐巾

及紙巾；纖維製桌布、纖維製餐巾及纖維製手巾；紙製餐墊、紙製茶杯墊及紙製小墊布；纖維製

餐墊、纖維製茶杯墊及纖維製小墊布；厚紙板製餐墊、厚紙板製茶杯墊及厚紙板製小墊布；分

配餐巾、毛巾、面巾、大杯子及餐具之紙製箱子；分配餐巾、毛巾、面紙、大杯子及餐具之厚紙板

製箱子；分配餐巾、毛巾、面紙、大杯子及餐具之纖維製箱子；紙巾；衛生紙；包含於此類之其他

包裝材料。（全屬第16類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083651

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/05

[730] 申請人 Requerente : Huhtamaki Finance B.V.

 地址 Endereço : Jupiterstraat 102, 2132 HE Hoofddorp, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 不屬其他類別之塑膠產品；包裝用之塑膠製箱子；包裝用之塑膠製支架；包裝用之塑膠桶；包

裝用之塑膠蓋；包裝用之塑膠製覆蓋材料。（全屬第20類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083652

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/05

[730] 申請人 Requerente : Huhtamaki Finance B.V.

 地址 Endereço : Jupiterstraat 102, 2132 HE Hoofddorp, 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 : 21

[511] 產品 Produtos : 包含於此類，無論是否為可再利用（拋棄式）之紙製家庭或廚房用具及容器包括碟子、盤子、

碗、大杯子、杯子、平底無腳酒杯、塑膠杯、點心盤、沙拉盤、蓋子、蛋杯、咖啡攪拌器、湯碗；包

含於此類，無論是否為可再利用（拋棄式）之厚紙板製家庭或廚房用具及容器包括碟子、盤子、

碗、大杯子、杯子、平底無腳酒杯、塑膠杯、點心盤、沙拉盤、蓋子、蛋杯、咖啡攪拌器、湯碗；包

含於此類，無論為是否可再利用（拋棄式）之鋁製家庭或廚房用具及容器包括碟子、盤子、碗、

大杯子、杯子、玻璃杯、塑膠杯、點心盤、沙拉盤、蓋子、蛋杯、咖啡攪拌器、湯碗；包含於此類前

述產品的覆蓋材料；用以分配餐巾、毛巾、紙巾、大杯子及餐具之塑膠製容器；用以分配餐巾、

毛巾、紙巾、大杯子及餐具之金屬製容器；牙籤；筷子；包含於此類之茶杯墊；吸管。（全屬第21

類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083653

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/05

[730] 申請人 Requerente : Huhtamaki Finance B.V.

 地址 Endereço : Jupiterstraat 102, 2132 HE 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 : 紙帽；紙製無邊便帽；廚師帽；廚師用無邊便帽。（全屬第25類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083654

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/05

[730] 申請人 Requerente : Huhtamaki Finance B.V.

 地址 Endereço : Jupiterstraat 102, 2132 HE Hoofddorp, The 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 : 與包裝、消費及供應飲食用之產品包含餐具、箱子、桶子、托盤、碗、平底無腳酒杯、圓錐體、碟

子、盤子、大杯子、杯子、玻璃杯及塑膠玻璃杯、點心盤及沙拉盤、蛋杯、咖啡攪拌器及湯碗、蓋

子及覆蓋材料、紙袋及塑膠袋、具熱塑性包裝箔及包裝膜、包裝用鋁箔紙及鋁膜、牙籤、筷子、

面紙及衛生產品、帽子、為衛生地準備及供應飲食所用之衣服及口罩、派對用帽、桌布、紙製餐

巾、廚房用紙巾、纖維製餐巾、纖維製手巾、餐墊、茶杯墊、小墊布、分配餐巾、紙巾、衛生紙、大

杯子及餐具的容器等有關之零售及批發服務。（全屬第35類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083694

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : Seven West Media Investments Pty Limited
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 地址 Endereço : 160 Harbour Esplanade, Docklands, Victoria 3008, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Hardware informático; hardware de comunicação de dados; software informático; software 

informático interactivo, de difusão de dados, de multimédia, web site e de internet para 

a compra e venda de conteúdos multimédia; software de aplicação; aplicações de softwa-

re descarregáveis (apps); aparelhos para o registo, a transmissão ou reprodução de som, 

gráficos ou dados; equipamentos de processamento de dados; aparelhos e equipamentos 

periféricos de computador, incluindo aqueles usados para programas de televisão interac-

tivos, personalizados, aparelhos e modems de entretenimento informáticos; dispositivos, 

aparelhos e equipamentos de telecomunicações, de comunicações e de difusão, incluindo 

circuitos integrados ou chips de memória, transmissores, receptores e controlos, software 

para uso com os mesmos e respectivos manuais vendidos como uma unidade; CD-ROMs; 

DVDs, CDs, fitas de vídeo, discos e outros suportes de gravação pré-gravados; suportes 

de armazenamento digital; publicações electrónicas (descarregáveis), incluindo as que são 

vendidas e distribuídas online; produtos de software, firmware e hardware informáticos 

interactivos, de difusão de dados, de multimédia, web site e de internet; redes informáticas 

incluindo redes informáticas para a distribuição de conteúdos multimédia; redes de dados; 

máquinas fotográficas, aparelhos e instrumentos fotográficos e cinematográficos; películas 

cinematográficas impressionadas; aparelhos electrónicos e dispositivos de vídeo; aparelhos 

para aplicações geodésicas remotas; jogos de vídeo incluídos nesta classe; unidades de con-

trolo remoto interactivo para jogos de vídeo e software de jogos de computador para uso 

com as mesmas e respectivos manuais vendidos como uma unidade; cartões incluídos nesta 

classe, incluindo cartões de crédito, cartões de débito, cartões de transacções, cartões in-

teligentes, cartões de memória, cartões contendo um chip informático, e outros cartões de 

memória actualizáveis; equipamentos periféricos incluídos nesta classe para uso com esses 

cartões.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/03/05 1609674 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/083695

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : Seven West Media Investments Pty Limited

 地址 Endereço : 160 Harbour Esplanade, Docklands, Victoria 3008, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 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; publicações; publicações para a compra e venda de conteúdos multimédia; revis-

tas; artigos para encadernação; calendários; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para 

papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e ma-

terial de escritório (com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (excepto 

aparelhos); materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); caracteres 

de imprensa; clichés.
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[540] 商標 Marca : 

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

2014/03/05 1609674 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/083696

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : Seven West Media Investments Pty Limited

 地址 Endereço : 160 Harbour Esplanade, Docklands, Victoria 3008, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho e de venda por grosso, incluindo o comércio retalhista através 

de meios electrónicos incluindo a Internet; serviços de venda a retalho, incluindo os ser-

viços de venda a retalho on-line, para a compra e venda de conteúdos multimédia; forne-

cimento de um mercado online para a afixação, promoção, venda e revenda de bens e ser-

viços, incluindo conteúdos de multimédia; a reunião para o benefício de terceiros, de uma 

variedade de produtos permitindo aos clientes ver e comprar facilmente esses produtos, 

incluindo por encomenda postal, telecomunicações, websites ou canais de compras televi-

sivos; serviços de leilão prestados por meios electrónicos ou sem fios incluindo a Internet; 

fornecimento de um guia de publicidade pesquisável on-line com os bens e serviços de 

vendedores on-line; fornecimento de uma base de dados de avaliação pesquisável on-line 

para compradores e vendedores; publicidade e serviços publicitários; difusão de publicida-

de para terceiros através de redes mundiais de comunicações electrónicas on-line; aluguer 

de espaços publicitários incluindo on-line; serviços de fidelização de clientes e serviços de 

clube de clientes para fins comerciais, promocionais e de publicidade; promoção dos bens 

e serviços de terceiros; promoção e venda de bens e serviços para terceiros incluindo atra-

vés da distribuição de material promocional on-line e concursos promocionais; serviços de 

administração para a gestão de informações de negócios, nomeadamente a prestação de 

serviços para a composição, compilação ou sistematização de comunicações; criação, for-

necimento e exibição de informações de negócios, publicidade e descrições de produtos e 

serviços de terceiros através de uma rede de comunicações informática interactiva; publici-

dade on-line numa rede informática; serviços de marketing; serviços de pesquisas, análises 

e sondagens de mercado; compilação e divulgação de informações estatísticas; sistemati-

zação de informações em bases de dados informáticas; criação, fornecimento e exibição 

de informações de negócios, publicidade e descrições de produtos e serviços de terceiros 

através de uma rede de comunicações informática interactiva; organização e realização 

de feiras de comércio; incluindo a prestação de todos os serviços atrás referidos através de 

transmissões, de televisão, de rádio, cabo, satélite directo, redes de comunicações electró-

nicas, redes informáticas, serviços de telecomunicações e de comunicação relacionados 

com redes informáticas mundiais, serviços de acesso à banda larga, protocolo de aplicação 

sem fios, serviços de mensagens de texto, de telefone e de telefone móvel; serviços de infor-

mação e de assessoria relacionados com todos os acima referidos.

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

2014/03/05 1609674 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/083697

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : Seven West Media Investments Pty Limited

 地址 Endereço : 160 Harbour Esplanade, Docklands, Victoria 3008, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Transmissão de conteúdos multimédia, incluindo on-line e através de uma rede informática 

mundial; serviços de portal de internet (fornecimento de acesso de utilizador a uma rede 

informática mundial); serviços de transmissão de dados através de redes de telecomunica-

ções; transmissão de informações sobre uma vasta gama de temas, incluindo transmissão 

on-line e através de uma rede informática mundial; fornecimento de acesso de utilizador a 

redes informáticas mundiais; fornecimento de acesso a bases de dados, incluindo bases de 

dados on-line providenciadas através de redes de comunicação e serviços de publicações de 

boletins electrónicos, contendo informações sobre uma vasta gama de temas; serviços de 

meios de comunicação, nomeadamente, fornecimento de serviços de composição, compi-

lação ou sistematização de comunicações relativas à promoção e venda de bens e serviços; 

serviços de comunicações e de telecomunicações; serviços de difusão, incluindo serviços 

de difusão interactiva; difusão de dados; comunicação e transmissão interactiva de infor-

mações, imagens e conteúdos multimédia sobre uma vasta gama de temas providenciados 

através de redes de comunicação, incluindo serviços de telecomunicações e de comuni-

cação relacionados com redes informáticas, serviços de acesso a banda larga, serviços de 

difusão por protocolo de aplicações sem fios, serviços de mensagem de texto e serviços de 

telefone e telefones móveis; serviços de transmissão com prestação de salas de chat na In-

ternet; serviços de agência de notícias; serviços de mensagens na web; transmissão contínua 

de material de áudio e vídeo na Internet; transferência electrónica de ficheiros multimédia; 

transferência de ficheiros electrónicos; transmissão de ficheiros digitais; transmissão de 

ficheiros multimédia digitais; serviços telegráficos; serviços de informações e de assessoria 

relacionados com todos os acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/03/05 1609674 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/083698

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : Seven West Media Investments Pty Limited

 地址 Endereço : 160 Harbour Esplanade, Docklands, Victoria 3008, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento; serviços de entretenimento sob a forma de produção, distri-

buição e difusão de programas e de informação; distribuição (excepto transporte) de con-

teúdos multimédia; serviços de publicação e de informação em relação ao fornecimento de 
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entretenimento através da televisão, televisão por cabo, equipamentos electrónicos e dis-

positivos de vídeo, jogos, notícias, educação, actividades desportivas e culturais; produção 

de rádio, filmes, espectáculos e programas de televisão, incluindo programas interactivos; 

serviços de edição; serviços de notícias e de reportagem; fornecimento de publicações elec-

trónicas on-line; incluindo a prestação de todos os serviços atrás referidos através de trans-

missões, de televisão, de rádio, cabo, satélite directo e redes de comunicações electrónicas, 

incluindo redes informáticas, serviços de telecomunicações e de comunicação relacionados 

com redes informáticas mundiais, serviços de acesso a banda larga, protocolo de aplicações 

sem fios, serviços de mensagens de texto, telefones e telefones móveis; serviços de informa-

ções e assessoria relacionados com tudo o acima referido.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/03/05 1609674 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/083699

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : Seven West Media Investments Pty Limited

 地址 Endereço : 160 Harbour Esplanade, Docklands, Victoria 3008, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento on-line de aplicações baseadas na web.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/03/05 1609674 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/083700

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/06

[730] 申請人 Requerente : Seven West Media Investments Pty Limited

 地址 Endereço : 160 Harbour Esplanade, Docklands, Victoria 3008, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Exploração de direitos de difusão; concessão de licenças relativas à cópia de emissões de 

televisão e de televisão por cabo; emissão de direitos de licença relacionados com produ-

ções televisivas e direitos de propriedade intelectual conexos; serviços de licenciamento; 

emissão de direitos de licenciamento relacionados com filmes; emissão de direitos de licen-

ciamento relacionados com produções de vídeo.

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

2014/03/05 1609674 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/083849

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/12

[730] 申請人 Requerente : Brickworks Building Products Pty Ltd

 地址 Endereço : 738-780 Wallgrove Road, Horsley Park, New South Wales, 2175, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Materiais não-metálicos para edifícios e construção; produtos de cerâmica usados exclusi-

vamente para edifícios; tijolos; materiais refractários; produtos sintéticos usados exclusiva-

mente para edifícios; produtos de calcário usado exclusivamente para edifícios e constru-

ção; conjuntos para construção de pré-fabricados (não-metálicos); cimento e seus produtos; 

pedras para edifícios; acessórios (não-metálicos) para construção de edifícios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/083964

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/14

[730] 申請人 Requerente : APCER - Associação Portuguesa de Certificação

 地址 Endereço : Edifício de Serviços da Exponor, 2º., Av. Dr. António Macedo, 4450-617 Leca da Palmeira, 

Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Controlo de qualidade de produtos e serviços; avaliação de resultados de testes de controlo 

de qualidade em produtos e serviços; serviços de ensaios técnicos e controlo de qualidade; 

engenharia; serviços de pesquisas, desenvolvimento, análise e consultoria na área da en-

genharia; serviços de avaliação ambiental; serviços de consultoria em pesquisas na área da 

proteção ambiental; serviços de controlo ambiental; serviços de controlo de qualidade com 

a finalidade de certificação; testes de controlo de qualidade de produtos com a finalidade 

de certificação; serviços de teste para certificação da qualidade e cumprimento de normati-

vas; serviços informáticos de acesso, autorização, autenticação, encriptação, identificação e 

certificados digitais; serviços informáticos em conexão com o armazenamento electrónico 

de dados; consultoria em análises técnicas e científicas; consultoria técnica em matéria de 

poupança e eficiência energética.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084252

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/25

[730] 申請人 Requerente : Sonifi Solutions, Inc.



N.º 34 — 20-8-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13415

 地址 Endereço : 3900 West Innovation Street, Sioux Falls, South Dakota 57107, 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 : Apoio técnico, nomeadamente, monitorização das funções tecnológicas de sistemas de dis-

tribuição e de transmissão de conteúdos de entretenimento distribuídos por satélite, cabo, 

computador e Internet, nomeadamente, programas de televisão, filmes cinematográficos, 

conteúdos de entretenimento on-demand, jogos, música e outros conteúdos de entreteni-

mento multimédia recebidos por provedores de transporte, nomeadamente, operadores de 

autocarros, comboios, metropolitanos, aviões, barcos, navios e outros meios de transporte, 

estâncias turísticas, hotéis, motéis, pousadas e outros locais de alojamento temporário, hos-

pitais e outras instalações médicas, prisões, escolas e universidades e outros estabelecimen-

tos comerciais que oferecem nos quartos, nas instalações e durante a viagem entretenimen-

to para os hóspedes, viajantes, residentes, doentes e outros; apoio técnico, nomeadamente, 

monitorização das funções tecnológicas de sistemas de distribuição e de transmissão de 

conteúdos informativos e serviços pessoais fornecidos por provedores de transporte, no-

meadamente, operadores de autocarros, comboios, metropolitanos, aviões, barcos, navios 

e outros meios de transporte, estâncias turísticas, hotéis, motéis, pousadas e outros locais 

de alojamento temporário, hospitais e outras instalações médicas, prisões, escolas e univer-

sidades e outros estabelecimentos comerciais que oferecem nos quartos, nas instalações e 

durante as viagens conteúdo informativos e serviços pessoais aos hóspedes, viajantes, resi-

dentes, doentes e outros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084253

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/25

[730] 申請人 Requerente : GRAFF DIAMONDS LIMITED

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

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué incluídos nesta 

classe; artigos de joalharia; pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/27 61760/2013 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/084254

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/25
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[730] 申請人 Requerente : GRAFF DIAMONDS LIMITED

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

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de comércio retalhista de pedras preciosas, artigos de joalharia e relojoaria; ser-

viços de comércio retalhista, através de redes informáticas mundiais (Internet) para pedras 

preciosas, artigos de joalharia e relojoaria; serviços de aquisição para terceiros (compra de 

bens e serviços para outras empresas) de pedras preciosas, artigos de joalharia e relojoaria; 

a reunião, para o benefício de terceiros, de pedras preciosas, artigos de joalharia e relo-

joaria, com excepção do seu transporte, permitindo aos clientes ver e comprar facilmente 

esses produtos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/27 61760/2013 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/084377

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/28

[730] 申請人 Requerente : 古珀行珠寶有限公司

   Aaron Shum Jewelry Limited

 地址 Endereço : 香港九龍紅磡鶴園東街四號恒藝珠寶大廈8-12室

   Units 8-12, 1/F Heng Ngai Jewelry Centre, 4 Hok Yuen Street East, Hung Hom, 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 : Artigos de joalharia e relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084420

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/01

[730] 申請人 Requerente : Garrett Brands LLC

 地址 Endereço : 401 North Michigan Avenue, Suite 1700, Chicago, IL 60611, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 甜食，包括糖果、焦糖、軟糖、甘草；穀類製品；巧克力；調味品及調味醬料；玉米花；玉米；除香

精油外的調味品；爆玉米花；已調味爆玉米花；含巧克力的已調味爆玉米花；含已加工堅果及

巧克力的已調味爆玉米花；蘸有太妃糖的已調味爆玉米花；蘸有太妃糖的含巧克力的已調味爆
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玉米花；焦糖醬料；焦糖及牛奶巧克力醬料；焦糖及黑巧克力醬料；已加工玉米花球；蜂蜜；調

味料；香料；以穀物為主的零食小吃；飲料，包括以巧克力為主的飲料、以可可為主的飲料、以

咖啡為主的飲料、以茶為主的飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084421

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/01

[730] 申請人 Requerente : Garrett Brands LLC

 地址 Endereço : 401 North Michigan Avenue, Suite 1700, Chicago, IL 60611, 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 : 為他人利益匯集一系列商品，包括甜食、糖果、焦糖、軟糖、甘草、穀類製品、巧克力、調味品及

調味醬料、玉米花、玉米、除香精油外的調味品、爆玉米花、已調味爆玉米花、含巧克力的已調

味爆玉米花、含已加工堅果及巧克力的已調味爆玉米花、蘸有太妃糖的已調味爆玉米花、蘸有

太妃糖的含巧克力的已調味爆玉米花、焦糖醬料、焦糖及牛奶巧克力醬料、焦糖及黑巧克力醬

料、已加工玉米花球、蜂蜜、調味料、香料、以穀物為主的零食小吃、飲料，包括以巧克力為主

的飲料、以可可為主的飲料、以咖啡為主的飲料及以茶為主的飲料（上述商品的運輸除外），使

顧客能夠通過零售商店或批發經銷店、透過郵購、電訊途徑或互聯網的一般商品網站發放的商

品目錄，選看或購買該等商品；有關零食小吃及食物的零售服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084608

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/04

[730] 申請人 Requerente : 福建海華農業開發有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省南靖縣靖城鎮鄭店村 

 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 : 樹木；穀（穀類）；玉米；芝麻；豆（未加工的）；自然花；植物；籽苗；活動物；堅果（水果）；新

鮮水果；新鮮蘑菇；新鮮蔬菜；新鮮菌塊；鮮食用菌；植物種子；菌種；飼料；釀酒麥芽；動物棲

息用乾草。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/084780

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/08

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly - Sur - Seine França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia, artigos de ourivesaria, pulseiras, pregadeiras, correntes, berloques 

(jóias), bijuteria esmaltada, brincos; ornamentos para chapéus (jóias), alfinetes (jóias), 

medalhas, colares, anéis, alfinetes de gravata, alfinetes ornamentais, «strass» (composição 

que imita o diamante), jóias; relógios despertadores; caixas em metais preciosos; guarda-

-jóias; bustos em metais preciosos; estátuas ou figurinhas (estatuetas) em metais preciosos; 

chaveiros; relógios; caixas e estojos para relógios; cronómetros; mostradores (relojoaria); 

maquinismos de relojoaria; metais preciosos em bruto ou semi-trabalhados; relógios de 

pulso; braceletes para relógios de pulso; caixas e estojos para relógios; correntes de reló-

gios, vidros para relógios, relógios-pulseiras.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/15 13/4047398 法國 França

[210] 編號 N.º : N/084835

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/10

[730] 申請人 Requerente : GRUPO MASCARÓ, S.L.

 地址 Endereço : Plaza Príncipe Juan Carlos I, 3 - 07701 Ferrerias, Menorca, Balearic Islands, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084836

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/10

[730] 申請人 Requerente : GRUPO MASCARÓ, S.L.

 地址 Endereço : Plaza Príncipe Juan Carlos I, 3 - 07701 Ferrerias, Menorca, Balearic Islands, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/084922

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : 美國蜜西西花園天然有限公司

   Mississi Garden Natural USA, Inc.

 地址 Endereço : 美國特拉華州多佛市肯特縣南杜邦大道3500號

   3500 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 浴液，清潔製劑，擦鞋膏，研磨材料，香精油，化妝品，牙膏，香木，動物用化妝品，空氣芳香

劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084923

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : 美國蜜西西花園天然有限公司

   Mississi Garden Natural USA, Inc.

 地址 Endereço : 美國特拉華州多佛市肯特縣南杜邦大道3500號

   3500 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, U.S.A.

 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 : 潤滑脂，燃料、照明燃料、揮發性混合燃料，引火物，蠟（原料），聖誕樹用蠟燭、蠟燭、小蠟燭、

照明用蠟、夜間照明物（蠟燭）、香味蠟燭，除塵製劑，電。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084924

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : 美國蜜西西花園天然有限公司

   Mississi Garden Natural USA, Inc.

 地址 Endereço : 美國特拉華州多佛市肯特縣南杜邦大道3500號

   3500 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : 補藥、維生素製劑、去頭皮屑的藥物製劑、消毒劑、清凉油、浴用泥漿、礦泉水鹽；醫用營養品、

嬰兒食品；淨化劑、空氣除臭劑、衣物和紡織品用除臭劑；動物用洗滌劑；消滅有害動物製劑、

蚊香；衛生巾、嬰兒尿布；牙用光潔劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084925

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : 美國蜜西西花園天然有限公司

   Mississi Garden Natural USA, Inc.

 地址 Endereço : 美國特拉華州多佛市肯特縣南杜邦大道3500號

   3500 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 浴液，清潔製劑，擦鞋膏，研磨材料，香精油，化妝品，牙膏，香木，動物用化妝品，空氣芳香

劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084926

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : 美國蜜西西花園天然有限公司

   Mississi Garden Natural USA, Inc.

 地址 Endereço : 美國特拉華州多佛市肯特縣南杜邦大道3500號

   3500 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, U.S.A.

 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 : 潤滑脂，燃料、照明燃料、揮發性混合燃料，引火物，蠟（原料），聖誕樹用蠟燭、蠟燭、小蠟燭、

照明用蠟、夜間照明物（蠟燭）、香味蠟燭，除塵製劑，電。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084927

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : 美國蜜西西花園天然有限公司

   Mississi Garden Natural USA, Inc.

 地址 Endereço : 美國特拉華州多佛市肯特縣南杜邦大道3500號

   3500 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 補藥、維生素製劑、去頭皮屑的藥物製劑、消毒劑、清凉油、浴用泥漿、礦泉水鹽；醫用營養品、

嬰兒食品；淨化劑、空氣除臭劑、衣物和紡織品用除臭劑；動物用洗滌劑；消滅有害動物製劑、

蚊香；衛生巾、嬰兒尿布；牙用光潔劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084928

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : 美國蜜西西花園天然有限公司

   Mississi Garden Natural USA, Inc.

 地址 Endereço : 美國特拉華州多佛市肯特縣南杜邦大道3500號

   3500 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 浴液，清潔製劑，擦鞋膏，研磨材料，香精油，化妝品，牙膏，香木，動物用化妝品，空氣芳香

劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084929

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : 美國蜜西西花園天然有限公司

   Mississi Garden Natural USA, Inc.

 地址 Endereço : 美國特拉華州多佛市肯特縣南杜邦大道3500號

   3500 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, U.S.A.

 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 : 潤滑脂，燃料、照明燃料、揮發性混合燃料，引火物，蠟（原料），聖誕樹用蠟燭、蠟燭、小蠟燭、

照明用蠟、夜間照明物（蠟燭）、香味蠟燭，除塵製劑，電。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084930

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11
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[730] 申請人 Requerente : 美國蜜西西花園天然有限公司

   Mississi Garden Natural USA, Inc.

 地址 Endereço : 美國特拉華州多佛市肯特縣南杜邦大道3500號

   3500 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 補藥、維生素製劑、去頭皮屑的藥物製劑、消毒劑、清凉油、浴用泥漿、礦泉水鹽；醫用營養品、

嬰兒食品；淨化劑、空氣除臭劑、衣物和紡織品用除臭劑；動物用洗滌劑；消滅有害動物製劑、

蚊香；衛生巾、嬰兒尿布；牙用光潔劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084931

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : 法國梵瑩洛麗（聯合亞洲）有限公司

   FRANCE FELONLE (ASIA UNITED) CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港德輔道中280號興業商業中心22樓

   22/F., Hing Yip Commercial Centre, 280 Des Voeux 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液、潔膚乳液、香皂、洗衣劑、護髮素、洗面奶、浴液、抑菌洗手劑；去漬劑；拋光製劑；研

磨製劑；香精油、芳香劑（香精油）；美容面膜、化妝品、香水；牙膏；香木；動物用化妝品；空氣

芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084932

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : 法國梵瑩洛麗（聯合亞洲）有限公司

   FRANCE FELONLE (ASIA UNITED) CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港德輔道中280號興業商業中心22樓

   22/F., Hing Yip Commercial Centre, 280 Des Voeux 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 補藥、維生素製劑、去頭皮屑的藥物製劑、消毒劑、清凉油、浴用泥漿、礦泉水鹽；醫用營養品、

嬰兒食品；淨化劑、空氣除臭劑、衣物和紡織品用除臭劑；動物用洗滌劑；消滅有害動物製劑、

蚊香；衛生巾、嬰兒尿布；牙用光潔劑。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084933

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : 法國梵瑩洛麗（聯合亞洲）有限公司

   FRANCE FELONLE (ASIA UNITED) CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港德輔道中280號興業商業中心22樓

   22/F., Hing Yip Commercial Centre, 280 Des Voeux 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液、潔膚乳液、香皂、洗衣劑、護髮素、洗面奶、浴液、抑菌洗手劑；去漬劑；拋光製劑；研

磨製劑；香精油、芳香劑（香精油）；美容面膜、化妝品、香水；牙膏；香木；動物用化妝品；空氣

芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084934

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : 法國梵瑩洛麗（聯合亞洲）有限公司

   FRANCE FELONLE (ASIA UNITED) CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港德輔道中280號興業商業中心22樓

   22/F., Hing Yip Commercial Centre, 280 Des Voeux 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 補藥、維生素製劑、去頭皮屑的藥物製劑、消毒劑、清凉油、浴用泥漿、礦泉水鹽；醫用營養品、

嬰兒食品；淨化劑、空氣除臭劑、衣物和紡織品用除臭劑；動物用洗滌劑；消滅有害動物製劑、

蚊香；衛生巾、嬰兒尿布；牙用光潔劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084935

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : 法國梵瑩洛麗（聯合亞洲）有限公司

   FRANCE FELONLE (ASIA UNITED) CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港德輔道中280號興業商業中心22樓

   22/F., Hing Yip Commercial Centre, 280 Des Voeux 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 
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[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂、浴液、洗髮液、潔膚乳液、洗面奶、洗手膏、抑菌洗手劑；去漬劑；拋光製劑、上光劑；研磨

製劑；香精油；化妝品、香水、美容面膜、指甲護劑；牙膏；熏料；動物用化妝品；空氣芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084936

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : 法國梵瑩洛麗（聯合亞洲）有限公司

   FRANCE FELONLE (ASIA UNITED) CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港德輔道中280號興業商業中心22樓

   22/F., Hing Yip Commercial Centre, 280 Des Voeux 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 潔膚乳液、洗衣劑；清潔製劑；擦鞋膏；研磨製劑；香精油；美容面膜、化妝劑、化妝棉、帶香味

的水、化妝品、化妝洗液、香水、護膚用化妝劑、修面劑、化妝用收斂劑；牙膏；香木；動物用化

妝品；空氣芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084937

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : 法國梵瑩洛麗（聯合亞洲）有限公司

   FRANCE FELONLE (ASIA UNITED) CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港德輔道中280號興業商業中心22樓

   22/F., Hing Yip Commercial Centre, 280 Des Voeux 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 潔膚乳液、洗衣劑；清潔製劑；擦鞋膏；研磨製劑；香精油；美容面膜、化妝劑、化妝棉、帶香味

的水、化妝品、化妝洗液、香水、護膚用化妝劑、修面劑、化妝用收斂劑；牙膏；香木；動物用化

妝品；空氣芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/084938

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : 法國梵瑩洛麗（聯合亞洲）有限公司

   FRANCE FELONLE (ASIA UNITED) CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港德輔道中280號興業商業中心22樓

   22/F., Hing Yip Commercial Centre, 280 Des Voeux 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂、浴液、洗髮液、潔膚乳液、洗面奶、洗手膏、抑菌洗手劑；去漬劑；拋光製劑、上光劑；研磨

製劑；香精油；化妝品、香水、美容面膜、指甲護劑；牙膏；熏料；動物用化妝品；空氣芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084939

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : 法國梵瑩洛麗（聯合亞洲）有限公司

   FRANCE FELONLE (ASIA UNITED) CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港德輔道中280號興業商業中心22樓

   22/F., Hing Yip Commercial Centre, 280 Des Voeux 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂、浴液、洗髮液、潔膚乳液、洗面奶、洗手膏、抑菌洗手劑；去漬劑；拋光製劑、上光劑；研磨

製劑；香精油；化妝品、香水、美容面膜、指甲護劑；牙膏；熏料；動物用化妝品；空氣芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084940

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : SAP AG

 地址 Endereço : Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas de leitura para suportes de registo de todos os tipos com programas instalados; 

programas informáticos e software informático de todos os tipos; programas informáticos 

e software informático para processamento de memória RAM (processamento de dados 

de memória), para gestão de memória RAM (gestão de dados de memória), para análise e 

processamento directo de aplicativos de dados, e aparelhos para os mesmos, e para a cria-

ção, desenvolvimento e concepção de base de dados RAM (bases de dados de memória), 

em particular em tempo real, e para leitura em tempo real, e para a rápida avaliação de 
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dados em transição; suportes de registo magnético, nomeadamente cassetes magnéticas, 

discos magnéticos e cartões magnéticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084941

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : SAP AG

 地址 Endereço : Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, 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 : Ordem de dados sistemática e informação em base de dados de computadores para a In-

ternet relacionados com o desenvolvimento, criação, programação, implementação, desem-

penho, produção, distribuição, venda, aplicação, uso, função, manipulação, modificação, 

manutenção, aluguer, actualização, concepção e externalização de programas de compu-

tador e software informático; sistematização de dados e informação em base de dados de 

computadores para a internet relacionados com a criação, desenvolvimento e concepção de 

programas de computadores e software informático para processamento de memória RAM 

(processamento de dados de memória), para análise e processamento directo de aplicativos 

de dados, e aparelhos para os mesmos, e para a criação, desenvolvimento e concepção de 

base de dados RAM (bases de dados de memória), em particular em tempo real, e para lei-

tura em tempo real, e para a rápida avaliação de dados em transição.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084942

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : SAP AG

 地址 Endereço : Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Criação, desenvolvimento e concepção de programas de computador e software, em parti-

cular para funções comerciais, incluindo contabilidade e verificação, produção e gestão de 

materiais, gestão de qualidade e manutenção, vendas, gestão de pessoal e gestão de pro-

jectos, e funções gerais de escritórios, incluindo processamento de texto, arquivamento de 

correio electrónico; criação, desenvolvimento e concepção de programas de computadores 

e software informático para processamento de memória RAM (processamento de dados 

de memória), para gestão de dados de memória RAM (gestão de dados de memória), para 

análise e processamento directo de aplicativos de dados, e aparelhos para os mesmos, e 

para a criação, desenvolvimento e concepção de base de dados RAM (bases de dados de 

memória), em particular em tempo real, e para leitura em tempo real, e para a rápida ava-

liação de dados em transição; implementação, manutenção, aluguer, externalização e cui-
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dados de programas de computador e software informático; actualização e manutenção de 

programas de computador e software informático, em particular programas relacionados 

com o desenvolvimento, criação, programação, execução, função, produção, disseminação, 

distribuição, aplicação, uso, operação, manipulação, modificação, venda, manutenção, alu-

guer, actualização, concepção e externalização; consultoria técnica relacionada com a cria-

ção, desenvolvimento, uso e aplicação de programas de computador e software; pesquisa 

relacionada com programas de computadores e software informático.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084966

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/11

[730] 申請人 Requerente : DD IP HOLDER, LLC

 地址 Endereço : 130 Royall Street, Canton Massachusetts, 02021, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Donuts, produtos de padaria; bolinhos; bolos; tartes; queques; bolos fritos simples, glacia-

dos, com cobertura e com recheio; bagels (tipo de pão em forma de donut); sandes; pizza; 

açúcar; farinha; extractos de aromas; chips de confeitaria para padaria; mel; levedura; 

fermento em pó; recheios à base de chocolate para bolos; coberturas à base de chocolate; 

café e bebidas à base de café; chá e bebidas à base de chá; cacau e bebidas à base de cacau; 

bebidas do tipo grazinado com sabor a café.

[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 «sopas; saladas; recheios à base de leite e ovos para bolos», por pertencer a outra 

classe.

[210] 編號 N.º : N/084977

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 申請人 Requerente : VEGA

 地址 Endereço : Route de Sant Clémentin, 79250 Nueil Les Aubiers, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões, perfumes, óleos essenciais, produtos cosméticos, loções para os cabelos, dentífri-

cos, máscaras de beleza, produtos para os cuidados do corpo (de uso cosmético), cremes de 

beleza cosméticos, óleos de beleza, produtos de limpeza, produtos cosméticos para o ba-

nho, produtos de toilette.

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Centifolia com uma folha verde substituindo o acento do segundo «i» - «BIO PAR NATU-

RE» e «DEPUIS 1983» na cor verde.

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

2013/10/15 134041274 法國 França

[210] 編號 N.º : N/085010

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 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 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Telemóveis; smartphones (telephones inteligentes); acessórios e peças substitutas para tele-

móveis e smartphones (telefones inteligentes); baterias, carregadores de bateria, ausculta-

dores com microfone, altifalantes áudio, cabos de dados e vídeo, bases, cartões de memó-

ria, canetas e estojos para telefones e smartphones (telefones inteligentes).

[540] 商標 Marca : 

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

2014/04/11 012785531 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/085105

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/17

[730] 申請人 Requerente : CHEN, Pi-Hua

 地址 Endereço : 10F., No.107, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11073, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；護膚用化妝品製劑；清潔劑；精油；化妝品用染劑；髮水；香料；肥皂；非醫療用按摩凝

膠。（全屬第3類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085106

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/17

[730] 申請人 Requerente : CHEN, Pi-Hua

 地址 Endereço : 10F., No.107, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11073, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 營養補充品；醫療用食療飲品；醫療用食療食品；維他命製劑；醫療用草藥茶；醫療用乳液；製

藥製劑。（全屬第5類產品）  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085107

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/17

[730] 申請人 Requerente : CHEN, Pi-Hua

 地址 Endereço : 10F., No.107, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11073, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；電腦網路線上廣告；行銷；企業管理諮詢；製藥製劑之零售服務；製藥製劑之批發服務；

醫療用品之零售服務；醫療用品之批發服務；化妝品之零售服務；化妝品之批發服務；零售服

務；批發服務；透過網站提供商業資訊；線上銷售。（全屬第35類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085108

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/17

[730] 申請人 Requerente : CHEN, Pi-Hua

 地址 Endereço : 10F., No.107, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11073, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 健康溫泉浴場服務；理髮店；健康護理；美容院；修指甲；芳香療法服務；健康諮詢；按摩；桑拿

浴服務。（全屬第44類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085109

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/17

[730] 申請人 Requerente : CHEN, Pi-Hua

 地址 Endereço : 10F., No.107, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11073, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : 化妝品；護膚用化妝品製劑；清潔劑；精油；化妝品用染劑；髮水；香料；肥皂；非醫療用按摩凝

膠。（全屬第3類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085110

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/17

[730] 申請人 Requerente : CHEN, Pi-Hua

 地址 Endereço : 10F., No.107, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11073, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 營養補充品；醫療用食療飲品；醫療用食療食品；維他命製劑；醫療用草藥茶；醫療用乳液；製

藥製劑。（全屬第5類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085111

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/17

[730] 申請人 Requerente : CHEN, Pi-Hua

 地址 Endereço : 10F., No.107, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11073, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；電腦網路線上廣告；行銷；企業管理諮詢；製藥製劑之零售服務；製藥製劑之批發服務；

醫療用品之零售服務；醫療用品之批發服務；化妝品之零售服務；化妝品之批發服務；零售服

務；批發服務；透過網站提供商業資訊；線上銷售。（全屬第35類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085112

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/17

[730] 申請人 Requerente : CHEN, Pi-Hua

 地址 Endereço : 10F., No.107, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11073, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 健康溫泉浴場服務；理髮店；健康護理；美容院；修指甲；芳香療法服務；健康諮詢；按摩；桑拿

浴服務。（全屬第44類服務）  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085158

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/17

[730] 申請人 Requerente : IHERB, INC.

 地址 Endereço : 17825 Indian Street, Moreno Valley, CA 92551, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho on-line oferecendo suplementos nutricionais, nomeadamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

de maquiagem, máscara, verniz para as unhas, desodorizante, desinfectantes para as mãos 

e cores para o cabelo, produtos para usar em casa, nomeadamente limpadores multiusos, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adamente cacau, chá, café, farinha, barras nutritivas, leite, frutos de casca rija, especiarias, 

sal, adoçantes, fruta, mel, chocolate, óleos alimentares, arroz, massa instantânea, bolos, 

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

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

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

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085165

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST, INC.

 地址 Endereço : 100 Lake Hart Drive #3500, Orlando, Florida, 32832, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 用於手機、平板電腦、便攜式媒體播放器、計算機和手持流動設備的計算機應用軟件，即可讓

軟件平台用戶取得、下載和共享數據、文字、內容、視頻、音頻和多媒體，以及讓軟件平台用戶
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相互溝通的軟件；錄製好的C D光盤（音頻）、DV D光盤（視頻）、錄音帶、錄像帶、可下載的

MP3檔案、音樂和錄音、音頻光盤、可下載的播客（數碼媒體）、可下載的關於傳福音、門徒訓

練、宗教的電子應用的線上討論版。  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/22 86/097,925 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/085166

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST, INC.

 地址 Endereço : 100 Lake Hart Drive #3500, Orlando, Florida, 32832, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 在互聯網上串流音頻和視頻資料、聲音和音像，以用於關於傳福音、門徒訓練、宗教的電子應

用，牽涉心靈、文化、宗教事宜和價值的內容；提供可讓計算機用戶傳送訊息的線上討論區，以

用於關於傳福音、門徒訓練、宗教的電子應用，牽涉心靈、文化、宗教事宜和價值的內容。  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/29 86/103,883 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/085167

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST, INC.

 地址 Endereço : 100 Lake Hart Drive #3500, Orlando, Florida, 32832, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育服務，即舉辦關於以電子方式傳福音、門徒訓練、宗教的學習班、研討會和會議；提供博客

網頁，牽涉關於傳福音、門徒訓練、宗教的電子應用，以及心靈、文化、宗教事宜和價值的內容；

媒體製作服務，即視頻和電影製作；多媒體娛樂服務，即視頻和電影的研究開發、生產和後期

製作服務；攝影培訓；娛樂和教育服務，即提供不可下載的電子媒體，包括不可下載的音頻、視

頻和多媒體內容，即照片、影像、文字、音頻、視頻和音像內容，牽涉關於傳福音、門徒訓練、宗

教的電子應用，以及心靈、文化、宗教事宜和價值的內容。  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/22 86/097,914 美國 Estados Unidos da América
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[210] 編號 N.º : N/085168

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST, INC.

 地址 Endereço : 100 Lake Hart Drive #3500, Orlando, Florida, 32832, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 關於傳福音、牧師和教會的服務，即提供一個網站，內容包括有關福音、牧師和教會的資料，以

及提供傳福音、門徒訓練、宗教教育時的電子應用；線上社交網絡服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/22 86/097,907 美國 Estados Unidos da América

 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“娛樂和教育服務，即提供不可

下載的電子媒體，包括不可下載的音頻、視頻和多媒體內容，即照片、影像、文字、音頻、視頻和

音像內容，牽涉關於傳福音、門徒訓練、宗教的電子應用，以及心靈、文化、宗教事宜和價值的內

容”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/085216

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : 波司登國際服飾（中國）有限公司

   Bosideng International Fashion (China) Limited

 地址 Endereço : 中國上海市楊浦區淞滬路98號1606室

   Room 1606, No.98, Song Hu Road, Yang Pu District, Shanghai, P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : （女式）錢包；卡片盒（皮夾子）；錢包（錢夾）；手提包；購物袋；背包；旅行包；帆布背包；行

李箱；非專用化妝包。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085217

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : 波司登國際服飾（中國）有限公司

   Bosideng International Fashion (China) Limited

 地址 Endereço : 中國上海市楊浦區淞滬路98號1606室

   Room 1606, No.98, Song Hu Road, Yang Pu District, Shanghai, P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；帽；手套（服裝）；褲子；襯衫；T恤衫；鞋（腳上的穿著物）；領帶；羽絨服裝；夾克（服

裝）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085218

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : 波司登國際服飾（中國）有限公司

   Bosideng International Fashion (China) Limited

 地址 Endereço : 中國上海市楊浦區淞滬路98號1606室

   Room 1606, No.98, Song Hu Road, Yang Pu District, Shanghai, P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : （女式）錢包；卡片盒（皮夾子）；錢包（錢夾）；手提包；購物袋；背包；旅行包；帆布背包；行

李箱；非專用化妝包。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085219

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : 波司登國際服飾（中國）有限公司

   Bosideng International Fashion (China) Limited

 地址 Endereço : 中國上海市楊浦區淞滬路98號1606室

   Room 1606, No.98, Song Hu Road, Yang Pu District, Shanghai, P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋（腳上的穿著物）；帽；大衣；褲子；襯衫；T恤衫；滑水防潮服；帶兜帽的風雪大衣；羽

絨服裝；手套（服裝）；襪；腰帶；皮衣；嬰兒全套衣；領帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085254

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : Montblanc-Simplo GmbH

 地址 Endereço : 100, Hellgrundweg, 22525 Hamburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; artigos de pape-

laria; blocos para escrever; bandejas para correspondência; conjuntos de secretária; ins-
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trumentos de escrita; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; 

matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085471

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/28

[730] 申請人 Requerente : Suzuki Motor Corporation

 地址 Endereço : 300, Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis, motas, veículos todo o terreno e suas partes e acessórios incluídos na classe 

12.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085617

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/29

[730] 申請人 Requerente : 深圳市脈歌聲學科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市福田區華強北現代之窗A座13樓E1單元 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機外圍設備，手機帶，耳塞機，教學儀器，光學燈，變壓器，電源材料（電線、電纜），電池，

眼鏡，電子防盜裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085618

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/29

[730] 申請人 Requerente : Nickelson License BV

 地址 Endereço : Catharinastraat 16, Breda, 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 : 仿皮服裝；皮衣；夾克（服裝）；上衣；帽子（頭戴）；鞋；襯衫；針織服裝；絨衣；Ｔ恤衫；內衣；

短襪；披肩。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085644

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/29

[730] 申請人 Requerente : 艾克泰聯製藥有限公司

   Actelion Pharmaceuticals Ltd.

 地址 Endereço : 瑞士阿斯克維爾市手工業街16號

   Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Produtos de impressão; brochuras; publicações impressas; material de instrução e de ensi-

no (excepto aparelhos).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/18 63833/2013 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/085645

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/29

[730] 申請人 Requerente : 艾克泰聯製藥有限公司

   Actelion Pharmaceuticals Ltd.

 地址 Endereço : 瑞士阿斯克維爾市手工業街16號

   Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Formação; educação e instrução; entretenimento; actividades culturais.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/18 63833/2013 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/085646

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/29

[730] 申請人 Requerente : 艾克泰聯製藥有限公司

   Actelion Pharmaceuticals Ltd.

 地址 Endereço : 瑞士阿斯克維爾市手工業街16號

   Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Consultoria médica; serviços médicos.
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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

2013/11/18 63833/2013 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/085673

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/30

[730] 申請人 Requerente : Espadrilles Banyoles, S.L.

 地址 Endereço : U.P. 6 Parcel•la 24, E-17820 Banyoles, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革和人造皮革，不屬別類的皮革和人造皮革製品；毛皮；箱子和旅行袋；雨傘和陽傘；手杖；

鞭和馬具。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/085674

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/30

[730] 申請人 Requerente : Espadrilles Banyoles, S.L.

 地址 Endereço : U.P. 6 Parcel•la 24, E-17820 Banyoles, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽，內衣。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/085675

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/30

[730] 申請人 Requerente : Espadrilles Banyoles, S.L.

 地址 Endereço : U.P. 6 Parcel•la 24, E-17820 Banyoles, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；替他人推銷；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理輔助；組織商業或廣告交易

會；特許經營的商業管理；統計資料彙編；市場研究；進出口代理；文秘。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/085692

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/30

[730] 申請人 Requerente : Produits Paul Niehans SA

 地址 Endereço : Routes des Jeunes 9, 1227 Geneva, Suiça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, sabões, perfumaria, óleos essenciais, loções para os cabelos, dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085693

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/30

[730] 申請人 Requerente : Paul Niehans Laboratoires SA

 地址 Endereço : Routes des Jeunes 9, 1227 Les Acacias, Suiça

 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 : Produtos farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos para a medicina; substâncias 

dietéticas de uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; maté-

rias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; soros, soro ingerí-

vel, soro injectável; sendo todos os produtos mencionados originários da Suíça.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085694

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/30

[730] 申請人 Requerente : Paul Niehans Laboratoires SA

 地址 Endereço : Routes des Jeunes 9, 1227 Les Acacias, Suiça
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 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos para a medicina; substâncias 

dietéticas de uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; maté-

rias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; soros, soro ingerí-

vel, soro injectável; sendo todos os produtos mencionados originários da Suíça.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085695

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/30

[730] 申請人 Requerente : BROOKS BROTHERS GROUP, INC.

 地址 Endereço : 100 Phoenix Avenue, Enfield Connecticut 06082, Delaware, 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 : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085768

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MINNIEMUSE, LLC

 地址 Endereço : c/o SNR Registered Agent Services, Inc., 4520 Main Street, Suite 1100, Kansas City, Mis-

souri 64111, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, artigos de perfumaria e artigos de toilette não medicinais; perfumes: colónias; 

óleos essenciais; loções para o cuidado da pele; cremes cosméticos; géis hidratantes para a 

pele; sabonetes; loções para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 86/112,020 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/085769

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MINNIEMUSE, LLC

 地址 Endereço : c/o SNR Registered Agent Services, Inc., 4520 Main Street, Suite 1100, Kansas City, Mis-

souri 64111, United States

 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Software de aplicativos para telemóveis, nomeadamente para uso em base de dados de ges-

tão e software para uso em armazéns de base de dados electrónicos; publicações electróni-

cas descarregáveis, nomeadamente livros e revistas relacionados com vestuário; acessórios 

para telemóveis, nomeadamente capas para telemóveis, auriculares, capas para monitores, 

suportes para anexar telefones em veículos, aparelhos para uso em veículos sem interferên-

cia manual, capas para telemóveis, sacos para protecção de telemóveis; estojos para elec-

trónicos de consumo portáteis, nomeadamente impressoras, computadores, telemóveis, e 

estojos para computadores tablet; aparelhos e instrumentos ópticos, nomeadamente artigos 

ópticos, óculos, óculos de sol, lentes para óculos, armações para óculos, peças e acessórios 

para os mesmos, nomeadamente, estojos para óculos e óculos de sol, correntes para óculos 

e óculos de sol, cordões para óculos e óculos de sol.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 86/112,020 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/085770

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MINNIEMUSE, LLC

 地址 Endereço : c/o SNR Registered Agent Services, Inc., 4520 Main Street, Suite 1100, Kansas City, Mis-

souri 64111, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes, nomeadamente anéis, brincos, fios, broches e pulseiras; artigos de joa-

lharia, jóias de imitação, bijutaria, pedras preciosas e pedras semi-preciosas; relojoaria e 

instrumentos cronométricos, relógios de parede e mesa e relógios; e estojos e peças para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 86/112,020 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/085771

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MINNIEMUSE, LLC

 地址 Endereço : c/o SNR Registered Agent Services, Inc., 4520 Main Street, Suite 1100, Kansas City, Mis-

souri 64111, United States

 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Material impresso, nomeadamente adesivos para carros, calendários, livros de banda dese-

nhada, livros de autógrafos, decalcomanias, marcadores para livros; publicações relaciona-

das com revistas, publicações periódicas, programas e guias relacionados com moda, arte e 

beleza; artigos de papelaria e artigos de escritório, nomeadamente canetas, lápis, cadernos, 

cartazes, diários, calendários, pastas de arquivo com argolas, postais, cartões de felicita-

ções; programas de computador impressos relacionados manuais de instruções de jogos de 

computador, sacos de compras em papel ou plástico, capas para livros de cheques e capas 

para passaporte, carteiras para cartões de visita.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 86/112,020 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/085772

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MINNIEMUSE, LLC

 地址 Endereço : c/o SNR Registered Agent Services, Inc., 4520 Main Street, Suite 1100, Kansas City, Mis-

souri 64111, United States

 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 : Couro e imitações de couro, e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

ses, nomeadamente bolsas de couro, malas de viagem, sacos, sacos de compras, sacos de 

praia, sacos de mão, sacolas, sacos escolares, sacos desportivos, estojos, estojos para arti-

gos de higiene pessoal (vazios) e vendidos vazios, pastas, malas para documentos, carteiras 

de bolso, porta-moedas, malas de viagem, baús, malas, mochilas, sacos de lona, sacos para 

usar a tiracolo, rótulos e etiquetas para malas de viagem; peles de animais; couros; baús e 

malas de viagem; mochilas, sacos de lona, carteiras de bolso, porta-moedas; chapéus-de- 

-chuva, vestuário para animais.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 86/112,020 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/085773

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MINNIEMUSE, LLC

 地址 Endereço : c/o SNR Registered Agent Services, Inc., 4520 Main Street, Suite 1100, Kansas City, Mis-

souri 64111, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25



13442 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 34 期 —— 2014 年 8 月 20 日

[511] 產品 Produtos : Vestuário nomeadamente, vestuário exterior relacionado com anoraques, ponchos, vestu-

ário interior nomeadamente soutiens, roupa interior, ceroulas, e coletes, vestuário interior, 

meias altas, camisas, robes, vestidos, vestidos de noiva, fatos, saris, camisas, saias, calças, 

vestuário pronto a vestir nomeadamente camisas, calças, vestidos, t-shirts, saias, calções, 

calças de ganga, e polainas, artigos de malha nomeadamente camisolas de malha, camiso-

las de malha sem gola, pulôveres, sobretudos, casacos, impermeáveis, vestuário imperme-

ável nomeadamente casacos impermeáveis e calças impermeáveis, parkas, casacos curtos, 

fatos, enxovais para recém-nascido, fatos de banho, vestuário para praia, mitenes, luvas, 

abafos para as orelhas, lenços de cabeça e cintos para vestuário; calçado; chapelaria, nome-

adamente, chapelaria, chapéus, bonés, toucas de banho, bandoletes, e visores; roupa inte-

rior de senhora, meias de vidro.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 86/112,020 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/085774

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MINNIEMUSE, LLC

 地址 Endereço : c/o SNR Registered Agent Services, Inc., 4520 Main Street, Suite 1100, Kansas City, Mis-

souri 64111, United States

 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 : Promoção de serviços de concepção de artes gráficas de terceiros através de um sítio apre-

sentando trabalhos de artes gráficas submetidos por artistas gráficos; serviços de publicida-

de para terceiros; serviços de marketing para terceiros; administração de negócios; serviços 

de lojas de vendas a retalho; e serviços de lojas de vendas a retalho on-line.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 86/112,020 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/085775

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MINNIEMUSE, LLC

 地址 Endereço : c/o SNR Registered Agent Services, Inc., 4520 Main Street, Suite 1100, Kansas City, Mis-

souri 64111, 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 : Corretagem artística; consultoria em arte como um investimento.
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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

2013/11/06 86/112,020 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/085776

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MINNIEMUSE, LLC

 地址 Endereço : c/o SNR Registered Agent Services, Inc., 4520 Main Street, Suite 1100, Kansas City, Mis-

souri 64111, 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 consultoria de concepção de moda; serviços de consultoria de tendência de 

moda.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 86/112,020 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/085777

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MINNIEMUSE, LLC

 地址 Endereço : c/o SNR Registered Agent Services, Inc., 4520 Main Street, Suite 1100, Kansas City, Mis-

souri 64111, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, artigos de perfumaria e artigos de toilette não medicinais; perfumes: colónias; 

óleos essenciais; loções para o cuidado da pele; cremes cosméticos; géis hidratantes para a 

pele; sabonetes; loções para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 86/112,035 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/085778

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MINNIEMUSE, LLC
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 地址 Endereço : c/o SNR Registered Agent Services, Inc., 4520 Main Street, Suite 1100, Kansas City, Mis-

souri 64111, 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 de aplicativos para telemóveis, nomeadamente para uso em base de dados de ges-

tão e software para uso em armazéns de base de dados electrónicos; publicações electróni-

cas descarregáveis, nomeadamente livros e revistas relacionados com vestuário; acessórios 

para telemóveis, nomeadamente capas para telemóveis, auriculares, capas para monitores, 

suportes para anexar telefones em veículos, aparelhos para uso em veículos sem interferên-

cia manual, capas para telemóveis, sacos para protecção de telemóveis; estojos para elec-

trónicos de consumo portáteis, nomeadamente impressoras, computadores, telemóveis, e 

estojos para computadores tablet; aparelhos e instrumentos ópticos, nomeadamente artigos 

ópticos, óculos, óculos de sol, lentes para óculos, armações para óculos, peças e acessórios 

para os mesmos, nomeadamente, estojos para óculos e óculos de sol, correntes para óculos 

e óculos de sol, cordões para óculos e óculos de sol.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 86/112,035 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/085779

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MINNIEMUSE, LLC

 地址 Endereço : c/o SNR Registered Agent Services, Inc., 4520 Main Street, Suite 1100, Kansas City, Mis-

souri 64111, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes, nomeadamente anéis, brincos, fios, broches e pulseiras; artigos de joa-

lharia, jóias de imitação, bijutaria, pedras preciosas e pedras semi-preciosas; relojoaria e 

instrumentos cronométricos, relógios de parede e mesa e relógios; e estojos e peças para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 86/112,035 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/085780

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02
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[730] 申請人 Requerente : MINNIEMUSE, LLC

 地址 Endereço : c/o SNR Registered Agent Services, Inc., 4520 Main Street, Suite 1100, Kansas City, Mis-

souri 64111, United States

 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 : Material impresso, nomeadamente adesivos para carros, calendários, livros de banda dese-

nhada, livros de autógrafos, decalcomanias, marcadores para livros; publicações relaciona-

das com revistas, publicações periódicas, programas e guias relacionados com moda, arte e 

beleza; artigos de papelaria e artigos de escritório, nomeadamente canetas, lápis, cadernos, 

cartazes, diários, calendários, pastas de arquivo com argolas, postais, cartões de felicita-

ções; programas de computador impressos relacionados manuais de instruções de jogos de 

computador, sacos de compras em papel ou plástico, capas para livros de cheques e capas 

para passaporte, carteiras para cartões de visita.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 86/112,035 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/085781

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MINNIEMUSE, LLC

 地址 Endereço : c/o SNR Registered Agent Services, Inc., 4520 Main Street, Suite 1100, Kansas City, Mis-

souri 64111, United States

 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 : Couro e imitações de couro, e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

ses, nomeadamente bolsas de couro, malas de viagem, sacos, sacos de compras, sacos de 

praia, sacos de mão, sacolas, sacos escolares, sacos desportivos, estojos, estojos para arti-

gos de higiene pessoal (vazios) e vendidos vazios, pastas, malas para documentos, carteiras 

de bolso, porta-moedas, malas de viagem, baús, malas, mochilas, sacos de lona, sacos para 

usar a tiracolo, rótulos e etiquetas para malas de viagem; peles de animais; couros; baús e 

malas de viagem; mochilas, sacos de lona, carteiras de bolso, porta-moedas; chapéus-de- 

-chuva, vestuário para animais.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 86/112,035 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/085782

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02



13446 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 34 期 —— 2014 年 8 月 20 日

[730] 申請人 Requerente : MINNIEMUSE, LLC

 地址 Endereço : c/o SNR Registered Agent Services, Inc., 4520 Main Street, Suite 1100, Kansas City, Mis-

souri 64111, United States

 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 nomeadamente, vestuário exterior relacionado com anoraques, ponchos, vestu-

ário interior nomeadamente soutiens, roupa interior, ceroulas, e coletes, vestuário interior, 

meias altas, camisas, robes, vestidos, vestidos de noiva, fatos, saris, camisas, saias, calças, 

vestuário pronto a vestir nomeadamente camisas, calças, vestidos, t-shirts, saias, calções, 

calças de ganga, e polainas, artigos de malha nomeadamente camisolas de malha, camiso-

las de malha sem gola, pulôveres, sobretudos, casacos, impermeáveis, vestuário imperme-

ável nomeadamente casacos impermeáveis e calças impermeáveis, parkas, casacos curtos, 

fatos, enxovais para recém-nascido, fatos de banho, vestuário para praia, mitenes, luvas, 

abafos para as orelhas, lenços de cabeça e cintos para vestuário; calçado; chapelaria, nome-

adamente, chapelaria, chapéus, bonés, toucas de banho, bandoletes, e visores; roupa inte-

rior de senhora, meias de vidro.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 86/112,035 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/085783

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MINNIEMUSE, LLC

 地址 Endereço : c/o SNR Registered Agent Services, Inc., 4520 Main Street, Suite 1100, Kansas City, Mis-

souri 64111, United States

 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 : Promoção de serviços de concepção de artes gráficas de terceiros através de um sítio apre-

sentando trabalhos de artes gráficas submetidos por artistas gráficos; serviços de publicida-

de para terceiros; serviços de marketing para terceiros; administração de negócios; serviços 

de lojas de vendas a retalho; e serviços de lojas de vendas a retalho on-line.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 86/112,035 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/085784

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02
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[730] 申請人 Requerente : MINNIEMUSE, LLC

 地址 Endereço : c/o SNR Registered Agent Services, Inc., 4520 Main Street, Suite 1100, Kansas City, Mis-

souri 64111, 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 : Corretagem artística; consultoria em arte como um investimento.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 86/112,035 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/085785

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/02

[730] 申請人 Requerente : MINNIEMUSE, LLC

 地址 Endereço : c/o SNR Registered Agent Services, Inc., 4520 Main Street, Suite 1100, Kansas City, Mis-

souri 64111, 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 consultoria de concepção de moda; serviços de consultoria de tendência de 

moda.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 86/112,035 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/085983

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : THORLEY INDUSTRIES LLC DBA 4moms

 地址 Endereço : 40 24th Street, 3rd Floor, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Carrinhos de bebé; peças estruturais e acessórios especialmente adaptados para uso com 

carrinhos de bebé, designadamente, almofadas de assento sob a forma de tampas de as-

sento equipadas, capas, toldos, coberturas para a chuva especialmente adaptados para 

carrinhos de bebé, sacos de armazenamento especialmente adaptados para pendurar em 

carrinhos de bebé para guardar brinquedos, tampas das rodas, protectores para o sol, re-

des anti-insectos especialmente adaptadas para cobrir carrinhos de bebé, caixas, tabulei-

ros e suportes especialmente adaptados para se encaixar em carrinhos de bebé; cintos de 
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segurança e sistemas de retenção para crianças de acordo com as normas internacionais, 

assentos de carro, assentos de carro de reforço e transportadoras sob a forma de assentos 

de segurança para uso em automóveis, todos destinados a bebés e crianças; sistemas de 

viagem para bebés e crianças, designadamente, carrinhos de bebé combinados, assentos 

de carro, bases de assentos de carro, e transportadoras sob a forma de assentos de carro 

de segurança, transportadoras de bebés e sistemas de viagem, todos destinados a bebés e 

crianças, designadamente almofadas de assento sob a forma de tampas de assento de carro 

equipadas, compartimentos de armazenamento especialmente adaptados para pendurar na 

parte de trás de uma cadeira de automóvel para guardar brinquedos de criança, tabuleiros 

e suportes especialmente adaptados para se encaixar em assentos de carro para criança, 

protectores e coberturas para assentos de carro para criança; cadeira de criança para bici-

cletas, reboques de bicicleta para transportar crianças; acessórios para reboques de bicicle-

ta, designadamente almofadas de assento sob a forma de tampas de assento de carro equi-

padas, compartimentos de armazenamento especialmente adaptados para pendurar num 

reboque de bicicleta para guardar brinquedos de criança, caixas especialmente adaptadas 

para pendurar num reboque de bicicleta para guardar brinquedos de criança, tabuleiros e 

suportes especialmente adaptados para se encaixar num reboque de bicicleta, protectores e 

capas para reboques de bicicleta, na classe internacional 12.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085984

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : THORLEY INDUSTRIES LLC DBA 4moms

 地址 Endereço : 40 24th Street, 3rd Floor, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, U.S.A.

 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 : Assentos sob a forma de berços para bebé e berços que são programados e activados para 

se mover em vários eixos para acalmar ou entreter bebés ou crianças pequenas; parques 

para bebés; parques infantis; berços; camas para bebés; camas para crianças; camas de gra-

des; cadeiras altas; acessórios para cadeiras altas, designadamente almofadas de contorno 

de assento, almofadas de derramamento e barras de brinquedo especialmente adaptadas 

para se acrescentar a cadeiras altas; andadores infantis; mesas para mudar a fralda do bebé; 

caixas e arcas de brinquedos; estantes; mesinhas de cabeceira; beliches; caixas de brin-

quedos; cadeiras de baloiço; mobiles decorativos; coberturas de janela, designadamente, 

persianas, persianas interiores horizontais e verticais; almofadas de apoio para a cabeça e o 

pescoço do bebé, na classe internacional 20.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085985

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : THORLEY INDUSTRIES LLC DBA 4moms

 地址 Endereço : 40 24th Street, 3rd Floor, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, U.S.A.
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Cadeiras de baloiço para bebé; acessórios para cadeiras de baloiço para bebé especifica-

mente adaptados para uso em cadeiras de baloiço para bebé, designadamente almofadas de 

contorno do assento da cadeira de baloiço, sacos de transporte para transportar cadeiras de 

baloiço para bebé, coberturas de tecido e de rede para acrescentar as cadeiras de baloiço 

para bebé; espreguiçadeiras para bebé nomeadamente saltadores para pendurar em portas 

destinados a crianças; brinquedos de actividades múltiplas destinados a crianças; brinque-

dos para a dentição, designadamente chocalhos que incluam anéis de dentição; chocalhos 

para bebé, brinquedos para o banho; mobiles e brinquedos para o berço; bonecas; móveis e 

acessórios para bonecas; brinquedos de pelúcia; brinquedos de corda; brinquedos musicais; 

puzzles manipuláveis para crianças; brinquedos e fantoches de puxar / empurrar; centros 

de actividades para crianças, designadamente casas para brincar, na classe internacional 

28.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085992

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/08

[730] 申請人 Requerente : Intermorphic Limited

 地址 Endereço : The Mil l House, Boundary Road Loudwater, High Wycombe, Buckinghamshire 

HP10 9QN, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software de computador; software de aplicação; software de jogos de computador.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/20 012329199 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/085993

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/08

[730] 申請人 Requerente : Montblanc-Simplo GmbH

 地址 Endereço : 100, Hellgrundweg, 22525 Hamburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Joalharia; botões de punho; molas para gravatas; anéis (joalharia), pulseiras (joalharia), 

brincos, colares (joalharia), alfinetes-de-peito (joalharia); porta-chaves em metais precio-

sos; relógios, cronómetros, relógios (de parede ou sala), movimentos de relojoaria, pulseiras 

de relógio, caixas em materiais preciosos para relógios e joalharia.
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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

2013/11/15 302013059810.5/14 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/086027

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/09

[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

2013/11/25 MI2013C010709 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/086028

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/09

[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

2013/11/25 MI2013C010709 意大利 Itália
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[210] 編號 N.º : N/086115

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : LA TARTE TROPEZIENNE

 地址 Endereço : 420 avenue des Narcisses, F-83310 Cogolin, 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 de café; arroz; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas 

de cereais; pão, produtos de pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, xa-

rope de melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); 

especiarias; gelo para refrescar; pãezinhos; pastelaria dinamarquesa, brioches; massa de 

bolos; bolos; bolos ultracongelados; tartes, tartes ultracongeladas; bolos feitos de massa 

de brioche com recheio de creme de manteiga aromatizado; bolos ultracongelados feitos 

de massa de brioche com recheio de creme de manteiga aromatizado; «macaroons» (pas-

telaria), «macaroons» ultracongelados (pastelaria); creme de leite, creme de leite ultracon-

gelado; tartes de creme de leite ultracongeladas; biscoitos, «petits fours», pizzas, quiches, 

panquecas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor vermelha (Pantone 485C) tal como representado na figura.

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

2013/11/12 13/4 046 444 法國 França

[210] 編號 N.º : N/086116

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : LA TARTE TROPEZIENNE

 地址 Endereço : 420 avenue des Narcisses, F-83310 Cogolin, 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 de café; arroz; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas 

de cereais; pão, produtos de pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, xa-

rope de melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); 

especiarias; gelo para refrescar; pãezinhos; pastelaria dinamarquesa, brioches; massa de 

bolos; bolos; bolos ultracongelados; tartes, tartes ultracongeladas; bolos feitos de massa 

de brioche com recheio de creme de manteiga aromatizado; bolos ultracongelados feitos 

de massa de brioche com recheio de creme de manteiga aromatizado; «macaroons» (pas-

telaria), «macaroons» ultracongelados (pastelaria); creme de leite, creme de leite ultracon-

gelado; tartes de creme de leite ultracongeladas; biscoitos, «petits fours», pizzas, quiches, 

panquecas.

[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

2013/11/12 13/4 046 452 法國 França

[210] 編號 N.º : N/086117

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/12

[730] 申請人 Requerente : Croley Foods Manufacturing Corporation

 地址 Endereço : London Drive, Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City 1117, Philippines

 國籍 Nacionalidade : 菲律賓 Filipina 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Bolachas salgadas, biscoitos, bolos, sanduíches e bolachas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Logo «cf» - Letras brancas, Recheio laranja, Croley Foods – Preto, Sunflower Crackers 

- Vermelho com contornos brancos, Recheio da imagem - Amarelo. (de acordo com exem-

plar de marca)

[210] 編號 N.º : N/086136

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : MICHEL FIRINO MARTELL SARL

 地址 Endereço : 42 rue de Marmande, 33800 Bordeaux-France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）；薄荷酒；果酒（含酒精）；苦味酒；茴芹酒（利口酒）；茴香酒（利口

酒）；開胃酒；蒸餾飲料；蘋果酒；雞尾酒；柑香酒；蒸煮提取物（利口酒和烈酒）；葡萄酒；杜松

子酒；利口酒；蜂蜜酒；櫻桃酒；烈酒（飲料）；白蘭地；梨酒；清酒（日本米酒）；威士忌；酒精飲

料原汁；酒精飲料濃縮汁；酒精飲料（啤酒除外）；含水果酒精飲料；米酒；朗姆酒；預先混合的

酒精飲料（以啤酒為主的除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086184

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

[730] 申請人 Requerente : PRIVATMOLKEREI NAARMANN GmbH

 地址 Endereço : Wettringer Str. 58, D-48485 Neuenkirchen, Germany
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 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite e lacticínios, especialmente creme, iogurte, queijo fresco, queijo, requeijão, mantei-

ga; ovos; leite em pó; bebidas de leite misturadas (predominantemente de leite); batidos 

de leite, leite aromatizado, leite fermentado; bebidas feitas de leite, sobremesas de iogurte, 

queijo fresco e cremes, sobremesas feitas com leite artificial, pudins de leite, sobremesas 

feitas com lacticinios, bebidas de leite, pastas feitas com leite, leite em pó aromatizado para 

fazer bebidas, bebidas de leite contendo frutas, coalho de leite, iogurte líquidos; cremes à 

base de vegetais; leite condensado; cremes alimentares, nomeadamente substituto de creme 

vegetal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086262

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : 柏盛企業有限公司

   PARKINSON ENTERPRISES LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環雲咸街8號13F

   13/F., No.8 Wyndham Street, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦軟體（錄製好的）、電腦軟體（已錄製）、磁片驅動器（電腦）、電視遊戲卡、電腦遊戲軟

體、已錄製的電腦操作程式、（電腦用）自動電唱機、電腦周邊設備、放映設備、電子出版物（可

下載）、可視電話、手提電話、計算機遊戲軟件、DV D播放機、筆記本電腦、電子字典、可活動

的人體模型（教學器具）、與外接顯示屏或監視連用的遊戲機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086264

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : GIRLTEKI INC.

 地址 Endereço : 1707 E. Remigio St., Sta. Cruz, Manila, 1003, Philippines

 國籍 Nacionalidade : 菲律賓 Filipina 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 照相機（攝影）；攝像機；平板電腦；錄像機；智能手機；手提電話；頭帶耳機；便攜式收錄機；

電池充電器。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/086273

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/16

[730] 申請人 Requerente : 可樂普拉股份有限公司

   KABUSHIKI KAISHA COLOPL (COLOPL, Inc.)

 地址 Endereço : 日本東京都澀谷區惠比壽四丁目20番3號

   20-3, Ebisu 4 Chome, Shibuya-Ku, Tokyo 150-6032, 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 : 使用在移動電話，智能手機和/或個人數字助理的電子遊戲程序；電腦遊戲程序；可下載的電子

遊戲程序；可下載的電腦遊戲程序；供遊戲電腦用的軟件；軟件；電腦軟件；電腦程序；遊戲軟

件；智能手機軟件；移動電話軟件；個人數字助理軟件；已錄製的計算機程序（程序）；計算機

程序（可下載軟件）；計算機遊戲軟件；與外接顯示屏或監視器連用的遊戲機；電視遊戲卡；動

畫片；計算機；遊戲光碟；計算機外圍設備；計算機軟件（已錄製）；磁性數據介質；密紋盤（只

讀存儲器）；電子出版物（可下載）；數量顯示器；電子公告牌；電話機；車輛用導航儀器（隨車

計算機）；照相機（攝影）；教學儀器；望遠鏡；電線；集成電路；電開關；熒光屏；工業操作遙

控電力裝置；眼鏡（光學）；電池；科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗

（監督）、救護（營救）和教學用具及儀器，處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和器

具；錄製、通訊、重放聲音和形象的器具；磁性數據載體；錄音盤；自動售貨器和投幣啟動裝置

的機械結構；現金收入記錄機；計算機和數據處理裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086274

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/16

[730] 申請人 Requerente : 可樂普拉股份有限公司

   KABUSHIKI KAISHA COLOPL (COLOPL, Inc.)

 地址 Endereço : 日本東京都澀谷區惠比壽四丁目20番3號

   20-3, Ebisu 4 Chome, Shibuya-Ku, Tokyo 150-6032, 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 : 通過移動電話，智能手機，個人數字助理，以及電腦網絡上提供的在線遊戲；娛樂服務；提供

在線遊戲；在線電子書籍和雜誌出版；提供在線電子出版物（非下載）；（在計算機網絡上）提

供在線遊戲；學校（教育）；教育服務；培訓服務；職業訓練；組織競賽（教育或娛樂）；安排和

組織會議；安排和組織培訓班；組織表演（演出）；書籍出版；電影製作；節目製作；數字成像服

務；文娛活動；俱樂部服務（娛樂或教育）；遊戲；籌劃聚會（娛樂）；健身俱樂部；經營彩票；

網路遊戲；虛擬實境遊戲場；教育，提供培訓，娛樂觀，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086297

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/16

[730] 申請人 Requerente : Almirall, S.A.
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 地址 Endereço : Ronda General Mitre, 151,08022 Barcelona, Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para o tratamento de doenças respiratórias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086309

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/19

[730] 申請人 Requerente : 廣東省黃金集團有限責任公司

   Guangdong Province Gold Group Co., Ltd

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區海安路13號之1（A棟）財富世紀廣場6樓601、604-607房

   6/F Fortune Century Square, No.13 Haian Road, Zhujiang New Town Guangzhou, P.R. 

China 510627

 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 : 金屬製品、鐵路金屬材料、可移動金屬建築物、金屬建築構件，普通金屬盒、普通金屬合金、普

通金屬塑像、金屬管、五金器具（小），金屬製建築材料、金屬建築物、金屬箱、鐵軌用金屬材

料，金屬礦砂、金屬礦物、普通金屬製元寶、普通金屬製小雕像、普通金屬製半身像、普通金屬

製美術品、普通金屬製藝術品、普通金屬製雕像、普通金屬製鑄像，保險箱，非電氣用金屬製

纜索、普通金屬絲線、不屬別類之金屬五金零件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086310

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/19

[730] 申請人 Requerente : 廣東省黃金集團有限責任公司

   Guangdong Province Gold Group Co., Ltd

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區海安路13號之1（A棟）財富世紀廣場6樓601、604-607房

   6/F Fortune Century Square, No.13 Haian Road, Zhujiang New Town Guangzhou, P.R. 

China 510627

 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 : 銀飾品、護身符（首飾）、領帶夾、半加工貴重金屬、未加工貴重金屬、未加工的金、未加工的

金箔、貴金屬合金、未加工的銀或銀箔，貴重金屬盒、珠寶盒、手鐲（首飾）、戒指（首飾）、胸針

（首飾）、項鍊、貴重金屬藝術品、貴重金屬雕像、貴金屬小雕像、手錶、鐘錶構件、硬幣。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086311

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/19

[730] 申請人 Requerente : 廣東省黃金集團有限責任公司

   Guangdong Province Gold Group Co., Ltd

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區海安路13號之1（A棟）財富世紀廣場6樓601、604-607房

   6/F Fortune Century Square, No.13 Haian Road, Zhujiang New Town Guangzhou, P.R. 

China 510627

 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 : 進出口代理、拍賣、戶外廣告、廣告、商業管理和組織諮詢、廣告宣傳、樣品分發、樣品散發、貨

物展出、為工商企業籌備商展服務、為工商企業籌備展示會服務、籌備商業性或廣告目的性的

展示會、籌備商業性或廣告目的性的展銷會、計算機數據庫信息編輯、計算機數據庫管理、計

算機檔案管理、計算機文字處理、計算機數據庫資料更新和維護。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086312

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/19

[730] 申請人 Requerente : 廣東省黃金集團有限責任公司

   Guangdong Province Gold Group Co., Ltd

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區海安路13號之1（A棟）財富世紀廣場6樓601、604-607房

   6/F Fortune Century Square, No.13 Haian Road, Zhujiang New Town Guangzhou, P.R. 

China 510627

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 資本投資、金融服務、典當、金融貸款、證券交易行情、珍貴紀念品發行、藉由網站提供金融信

息、珠寶估價、珠寶評估、古董估價、藝術品估價、古幣估價、郵票估價、不動產租賃、不動產管

理、辦公室租售。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086313

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/19

[730] 申請人 Requerente : 廣東省黃金集團有限責任公司

   Guangdong Province Gold Group Co., Ltd

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區海安路13號之1（A棟）財富世紀廣場6樓601、604-607房

   6/F Fortune Century Square, No.13 Haian Road, Zhujiang New Town Guangzhou, P.R. 

China 510627

 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 : 鍍銀、金屬鍛煉處理、鍍金、金屬鍍金、金屬電鍍、精煉服務、銅器鍛造、金屬鑄造、金屬處理、

金屬鍛造。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086314

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/19

[730] 申請人 Requerente : 廣東省黃金集團有限責任公司

   Guangdong Province Gold Group Co., Ltd

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區海安路13號之1（A棟）財富世紀廣場6樓601、604-607房

   6/F Fortune Century Square, No.13 Haian Road, Zhujiang New Town Guangzhou, P.R. 

China 510627

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 工業品外觀設計、包裝設計、計算機繪圖、產品質量檢驗測試、藝術品鑒定、珠寶鑒定、技術項

目研究，地質探勘、地質研究、地質調查，建築製圖，計算機程序設計、計算機軟件設計、計算

機軟件安裝、計算機軟件租賃、計算機資料復原。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/086348

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/20

[730] 申請人 Requerente : Europharm Laboratoires Company Limited

 地址 Endereço : 12-14 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos para o alívio da dor e condições inflamatórias incluindo artrite 

reumatóide, osteoartrite, bursite, espondilite anquilosante, tendinite, mialgia, neurite; pro-

dutos veterinários; produtos higiénicos para fins médicos; comida e substâncias dietéticas 

adaptadas para uso médico ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos dietéticos 

para humanos e animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os den-

tes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais no-

civos; fungicidas, herbicidas, tudo incluído na classe 5.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086366

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/20

[730] 申請人 Requerente : 成都七婆餐飲有限公司 

 地址 Endereço : 中國成都市溫江區金馬鎮新春村五組 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；備辦宴席；飯店；自助餐廳；日間托兒所（看孩子）；旅遊房屋出租；住所（旅館、供膳寄宿

處）；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；動物寄養；養老院。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086367

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/20

[730] 申請人 Requerente : COSMEDERM BIOSCIENCE, INC.

 地址 Endereço : 8910 University Center Lane, Suite 120．San Diego, CA92122, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料，清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮

水，牙膏。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/086368

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/20

[730] 申請人 Requerente : COSMEDERM BIOSCIENCE, INC.

 地址 Endereço : 8910 University Center Lane, Suite 120．San Diego, CA92122, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 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/086369

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/20

[730] 申請人 Requerente : COSMEDERM BIOSCIENCE, INC.

 地址 Endereço : 8910 University Center Lane, Suite 120．San Diego, CA92122, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料，清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮

水，牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086370

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/20

[730] 申請人 Requerente : COSMEDERM BIOSCIENCE, INC.

 地址 Endereço : 8910 University Center Lane, Suite 120．San Diego, CA92122, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 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/086371

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/20

[730] 申請人 Requerente : COSMEDERM BIOSCIENCE, INC.
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 地址 Endereço : 8910 University Center Lane, Suite 120．San Diego, CA92122, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料，清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮

水，牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086372

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/20

[730] 申請人 Requerente : COSMEDERM BIOSCIENCE, INC.

 地址 Endereço : 8910 University Center Lane, Suite 120．San Diego, CA92122, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 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/086373

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/20

[730] 申請人 Requerente : COSMEDERM BIOSCIENCE, INC.

 地址 Endereço : 8910 University Center Lane, Suite 120．San Diego, CA92122, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料，清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮

水，牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086374

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/20

[730] 申請人 Requerente : COSMEDERM BIOSCIENCE, INC.

 地址 Endereço : 8910 University Center Lane, Suite 120．San Diego, CA92122, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5
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[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/086375

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/20

[730] 申請人 Requerente : Red88 Pty Ltd

 地址 Endereço : 9-13 Bibby Street CHISWICK NSW 2047 AUSTRALIA

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；便攜式計算機；計算機硬件；計算機軟件；智能手機；電視；電纜；光盤（音像）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086385

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/20

[730] 申請人 Requerente : 潤全有限公司

   WHOLLY GAIN LIMITED

 地址 Endereço : G/F, 101 Fuk Wing Street, Shamshuipo, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡室，食堂，餐廳；自助餐廳；小吃店，快餐店；提供食物和飲料的服務；全屬第43類的服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/086465

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/21

[730] 申請人 Requerente : NOVARTIS AG

 地址 Endereço : CH-4002 Basel, Suiça

 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 : Preparações farmacêuticas, vacinas, preparações de diagnóstico para uso médico.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086466

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/21

[730] 申請人 Requerente : Almirall, S.A.

 地址 Endereço : Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcelona, Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos e cirurgicos; inaladores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086554

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/21

[730] 申請人 Requerente : CREADDICT SARL

 地址 Endereço : 161 rue Saint Honoré, 75001 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas; metais preciosos e suas ligas; estojos ou caixas para 

joalharia em metais preciosos; estojos para joalharia, nomeadamente, estojos para anéis, 

pulseiras, correntes, brincos e broches; pulseiras, correntes, colares; anéis (joalharia), brin-

cos, broches, porta-chaves de fantasia.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor vermelha tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/086563

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/22

[730] 申請人 Requerente : 寶倈國際有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市中和區中山路2段348巷4號9樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 郵購型錄廣告；型錄設計；為他人提供促銷活動；為零售目的在通訊媒體上展示商品；市場行

銷；代理進出口服務；商情提供；企業管理顧問；對購物訂單提供行政處理服務；協尋贊助廠

商；拍賣；網路拍賣；市場調查；電視牆租賃；為工商企業籌備商展服務；百貨公司；超級市場；

便利商店；購物中心；郵購；電視購物；網路購物；為消費者提供商品資訊及購物建議服務；量

販店；百貨商店；衣服零售批發；化妝品零售批發；育樂用品零售批發；皮件零售批發；美容用
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具零售批發；首飾零售批發；服飾配件零售批發；靴鞋零售批發；圍巾零售；帽子零售；襪子零

售；皮帶零售。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086682

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/23

[730] 申請人 Requerente : SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA

 地址 Endereço : Tte. Gral. Richieri 15 (2322) Sunchales, Província de Santa Fé, República Argentina

 國籍 Nacionalidade : 阿根廷 Argentina 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul escuro, azul claro e branco.

[210] 編號 N.º : N/086730

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/26

[730] 申請人 Requerente : 草原清水股份有限公司

   PRAIRIE SHIMIZU CO., LTD.

 地址 Endereço : 日本大阪市住吉區長居1丁目2番7號

   2-7, Nagai 1-Chome, Sumiyoshi-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 : 肥皂；洗髮精；化妝品；古龍水；潤膚水；護手霜；粉底膏；唇膏；口紅；腮紅；香水；眼影。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086731

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/26

[730] 申請人 Requerente : 草原清水股份有限公司

   PRAIRIE SHIMIZU CO., LTD.
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 地址 Endereço : 日本大阪市住吉區長居1丁目2番7號

   2-7, Nagai 1-Chome, Sumiyoshi-Ku, Osaka, 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 : 眼鏡；眼鏡框；眼鏡盒；眼鏡鏡片；太陽眼鏡；防眩光眼鏡。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086732

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/26

[730] 申請人 Requerente : 草原清水股份有限公司

   PRAIRIE SHIMIZU CO., LTD.

 地址 Endereço : 日本大阪市住吉區長居1丁目2番7號

   2-7, Nagai 1-Chome, Sumiyoshi-Ku, Osaka, 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 : 寶石；貴重金屬；手錶；精密計時儀器；錶盒；錶帶；裝飾品（貴重金屬）、裝飾品（珠寶）；鑰匙

圈。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086733

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/26

[730] 申請人 Requerente : 草原清水股份有限公司

   PRAIRIE SHIMIZU CO., LTD.

 地址 Endereço : 日本大阪市住吉區長居1丁目2番7號

   2-7, Nagai 1-Chome, Sumiyoshi-Ku, Osaka, 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 : 文具；紙製文具；相簿；手冊；筆記本；書寫用具；簽字筆；自動鉛筆；原子筆；鋼筆；筆筒；筆

盒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086734

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/26
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[730] 申請人 Requerente : 草原清水股份有限公司

   PRAIRIE SHIMIZU CO., LTD.

 地址 Endereço : 日本大阪市住吉區長居1丁目2番7號

   2-7, Nagai 1-Chome, Sumiyoshi-Ku, Osaka, 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 : 運動用具；高爾夫球具袋；帶輪或不帶輪高爾夫球具袋；高爾夫球；高爾夫球手套；高爾夫球

杆；高爾夫球杆頭套；運動用具袋；高爾夫球座。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086735

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/26

[730] 申請人 Requerente : 草原清水股份有限公司

   PRAIRIE SHIMIZU CO., LTD.

 地址 Endereço : 日本大阪市住吉區長居1丁目2番7號

   2-7, Nagai 1-Chome, Sumiyoshi-Ku, Osaka, 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 : 煙草；抽煙用具；煙管；香煙盒；煙灰缸；煙斗；雪茄切割器；打火機；打火機用瓦斯容器；火

柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086736

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/26

[730] 申請人 Requerente : dal.komm Co., Ltd.

 地址 Endereço : 9F Bundang First Tower, 55, Bundang-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Repu-

blic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 日曆法；賀卡；印刷品（不包括書籍及期刊）；日記；紙製禮品卡；邀請卡；卡片；票；圖畫；繪

畫；型紙製雕刻品；建築模型；書籍；黏貼物（文具）；紙板包裝盒；紙餐巾；衛生紙；紙盒；紙袋

及厚紙袋；照片。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，黑色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/086737

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/26

[730] 申請人 Requerente : dal.komm Co., Ltd.

 地址 Endereço : 9F Bundang First Tower, 55, Bundang-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Repu-

blic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 有柄大杯；高腳杯；碟；茶具（餐具）；咖啡具（餐具）；玻璃杯（容器）；分隔層飾盤；水壺；茶葉

浸泡器；非電咖啡過濾器；非電咖啡壺；手工操作的磨咖啡器；飲用吸管；酒具（托盤）；餅乾

筒；水桶；糖果盒；瓶（不包括花瓶）；瓦器；蠟燭架（燭臺）；抹布。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/086738

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/26

[730] 申請人 Requerente : dal.komm Co., Ltd.

 地址 Endereço : 9F Bundang First Tower, 55, Bundang-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Repu-

blic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 蓋毯；旅行毯（蓋膝用毯）；床罩；墊子用罩；桌布（非紙製）；裝飾織品；紡織品餐巾；紡織品製

傢俱罩；狹長桌布；紡織品手帕；紡織品毛巾。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/086739

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/26

[730] 申請人 Requerente : dal.komm Co., Ltd.

 地址 Endereço : 9F Bundang First Tower, 55, Bundang-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Repu-

blic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；烘過的咖啡豆；未烘過的咖啡；巧克力飲料；咖啡飲料；可可；含水果的茶葉（非飲料）；

綠茶；冰茶；茶；茶飲料；甜食；麵包；冰淇淋；巧克力；食用糖果；蛋糕；米糕；以穀物為主的零

食小吃；巧克力量食品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，黑色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/086740

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/26

[730] 申請人 Requerente : dal.komm Co., Ltd.

 地址 Endereço : 9F Bundang First Tower, 55, Bundang-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Repu-

blic 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 : 以批發咖啡及可可為主的批發商店服務；以零售咖啡為主的零售商店服務；在咖啡領域的商業

中介服務；以批發未烘過的咖啡為主的批發商店服務；以零售未烘過的咖啡為主的零售商店服

務；在咖啡飲料領域的商業中介服務；在茶飲料領域的商業中介服務；以茶為主的飲料的商業

經銷服務；咖啡糖漿的商業經銷服務；咖啡過濾器商業經銷服務；有柄大杯的商業經銷服務；

床上用品的銷售安排；以包及錢包為主的零售商店服務；家用電咖啡壺的商業經銷服務；手工

操作的咖啡研磨機的商業經銷服務；日曆的商業經銷服務；文具的商業經銷服務；替他人採購

圖書（替其他企業購買圖書）；咖啡具（餐具）的商業經銷服務；雨傘的商業經銷服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/086741

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/26

[730] 申請人 Requerente : dal.komm Co., Ltd.

 地址 Endereço : 9F Bundang First Tower, 55, Bundang-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Repu-

blic 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 : 咖啡館；食堂；咖啡館服務；茶館；餐館；酒吧；連鎖餐飲服務；麵包房；酒館；自助餐館；西餐

廳；自助餐廳；快餐館；雞尾酒會服務；韓國餐館；在飛機上提供的飛行膳食服務；提供食物和

飲料服務；會議室出租；旅遊房屋出租；飯店。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/086839

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/27

[730] 申請人 Requerente : Red Square Beverages Limited

 地址 Endereço : The Sovereign Distillery, Wilson Road, Huyton Business Park, Liverpool, L36 6AD, Uni-

ted Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 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）；製造飲料之酒精製劑；烈酒；伏特加酒；以烈酒或葡萄酒為基底之雞尾

酒；混合果汁酒；含酒精之雞尾酒及開胃酒。（全屬第33類產品）  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086867

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/29

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST3140, 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 e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo, salva-vidas e de ensino; apa-

relhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação 

ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou 

imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e 

outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moedas; cai-

xas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, com-

putadores; software informático; extintores de incêndio; conteúdos gravados; informação 

tecnológica e equipamento audiovisual; magnetos, magnetizadores e desmagnetizadores; 

dispositivos ópticos, dispositivos para aumentar o rendimento e correctores; dispositivos de 

segurança, para segurança e de sinalização; equipamento de mergulho; dispositivos de na-

vegação, orientação, acompanhamento, direcção e de cartografia; instrumentos de medida, 

detenção e monitorização, indicadores e controladores; aparelhos educativos e simulado-

res; jogos de computador (software informático); software informático para jogos de com-

putador; software informático de entretenimento para jogos de computador; software in-

formático descarregáveis; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos 

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

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

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

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

sitivos electrónicos móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores; estojos e 

capas para telemóveis, computadores tablets, computadores portáteis e notebooks, leitores 

de média portátil, câmaras fotográficas e outros equipamentos fotográficos; danglers para 

telemóveis; óculos; óculos; óculos de verão; óculos de sol; capas para telemóveis; acessórios 

para telemóveis; rádios com despertadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/11 012456323 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/086868

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/29

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST3140, 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 : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; fatos de fantasia; vestuário para a noite; corpete; camisas 

de noite; calções; gravatas; lenços estampados; cintos; luvas; chapéus; lenços de cabeça; 

peúgas; vestidos; casacos curtos; camisas; pijamas; coletes; t-shirts; vestuário desportivo; 

pulôveres; fatos de banho; roupa interior; roupões de banho; calçado de praia; chinelos; 

aventais; roupa interior feminina; fatos para o dia das bruxas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/11 012456323 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/086869

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/29

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST3140, 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 : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas; serviços de pu-

blicação e reportagem; tradução e interpretação; serviços de jogos electrónicos, incluindo 

a provisão de jogos de computador on-line, em redes sociais, ou através de uma rede global 

de computador; provisão de jogos electrónicos para uso em telemóveis, tablets e outros dis-

positivos electrónicos móveis; provisão de suporte/aperfeiçoamento relacionados com com-

putadores 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 jogadores 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

2013/12/11 012456323 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/086870

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/29

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST3140, 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 e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo, salva-vidas e de ensino; apa-
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relhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação 

ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou 

imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e 

outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moedas; cai-

xas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, com-

putadores; software informático; extintores de incêndio; conteúdos gravados; informação 

tecnológica e equipamento audiovisual; magnetos, magnetizadores e desmagnetizadores; 

dispositivos ópticos, dispositivos para aumentar o rendimento e correctores; dispositivos de 

segurança, para segurança e de sinalização; equipamento de mergulho; dispositivos de na-

vegação, orientação, acompanhamento, direcção e de cartografia; instrumentos de medida, 

detenção e monitorização, indicadores e controladores; aparelhos educativos e simulado-

res; jogos de computador (software informático); software informático para jogos de com-

putador; software informático de entretenimento para jogos de computador; software in-

formático descarregáveis; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos 

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

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

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

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

sitivos electrónicos móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores; estojos e 

capas para telemóveis, computadores tablets, computadores portáteis e notebooks, leitores 

de média portátil, câmaras fotográficas e outros equipamentos fotográficos; danglers para 

telemóveis; óculos; óculos; óculos de verão; óculos de sol; capas para telemóveis; acessórios 

para telemóveis; rádios com despertadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/11 012414025 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/086871

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/29

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST3140, 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; fatos de fantasia; vestuário para a noite; corpete; camisas 

de noite; calções; gravatas; lenços estampados; cintos; luvas; chapéus; lenços de cabeça; 

peúgas; vestidos; casacos curtos; camisas; pijamas; coletes; t-shirts; vestuário desportivo; 

pulôveres; fatos de banho; roupa interior; roupões de banho; calçado de praia; chinelos; 

aventais; roupa interior feminina; fatos para o dia das bruxas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/11 012414025 歐洲聯盟 União Europeia
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[210] 編號 N.º : N/086872

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/29

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians ST3140, 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 : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas; serviços de pu-

blicação e reportagem; tradução e interpretação; serviços de jogos electrónicos, incluindo 

a provisão de jogos de computador on-line, em redes sociais, ou através de uma rede global 

de computador; provisão de jogos electrónicos para uso em telemóveis, tablets e outros dis-

positivos electrónicos móveis; provisão de suporte/aperfeiçoamento relacionados com com-

putadores 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 jogadores 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

2013/12/11 012414025 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/086887

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/29

[730] 申請人 Requerente : 深圳市孔方兄投資管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣1路鯉魚門深港合作管理局綜合辦公樓A棟201室（入駐深圳

市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告宣傳、廣告代理、計算機網絡上的在線廣告、廣告空間出租、商業信息代理、商業管理諮

詢、商業組織諮詢、商業調查、商業管理顧問、特許經營的商業管理、商業信息、市場營銷、在

計算機檔案中進行數據檢索（替他人）、尋找贊助、計算機數據庫信息系統化、直接郵件廣告、

廣告、公共關係、進出口代理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086888

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/29

[730] 申請人 Requerente : 深圳市孔方兄投資管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣1路鯉魚門深港合作管理局綜合辦公樓A棟201室（入駐深圳

市前海商務秘書有限公司） 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 資本投資、基金投資 、金融服務 、金融諮詢、金融信息、金融贊助、募集慈善基金、股票經紀

服務、債務諮詢服務、保險諮詢、代管產業、信託、受託管理、保釋擔保、擔保、不動產經紀、不

動產估價、不動產管理、珠寶估價。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086910

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/30

[730] 申請人 Requerente : 惠州金童子服飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國惠州市小金口街道辦青塘南街36號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 紡織品毛巾；紡織品手帕；浴巾；床罩；被子；床單和枕套；蚊帳；床上用毯；布；布製標籤；絲

絨絹畫；氈；紡織品洗臉巾；鴨絨被；床單（紡織品）；枕套；毛巾被；毛毯；被罩；床單；紡織品

製傢俱罩；浴罩；紡織品餐巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086911

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/30

[730] 申請人 Requerente : 惠州金童子服飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國惠州市小金口街道辦青塘南街36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；童裝；嬰兒褲（服裝）；嬰兒全套衣；嬰兒睡袋；帽子；鞋；襪；手套（服裝）；圍巾；褲子；

外套；運動衫；Ｔ恤衫；睡袍；內褲；浴衣；非紙製圍涎；手套（服裝）；披肩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086912

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/30
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[730] 申請人 Requerente : HERMES INTERNATIONAL

 地址 Endereço : 24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Objectos de vidro para uso para arranjos de mesa, nomeadamente copos, taças, decanta-

dores, utensílios para a mesa feitos de vidro, tigelas, jarras, objectos de porcelana para uso 

para arranjos de mesa, objectos de porcelana para a mesa, objectos de porcelana para uso 

para arranjos de mesa, nomeadamente recipientes de porcelana (tigelas feitas de porcelana 

e tabuleiros para fins domésticos), louça de barro para uso para arranjos de mesa.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/17 13/4055260 法國 França

[210] 編號 N.º : N/086946

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/03

[730] 申請人 Requerente : Fashion Brands Enterprises LLC

 地址 Endereço : 41 State Street, Albany, New York, NY 12231, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Escales - Azul escuro, símbolo - Azul / Branco (PANTONE 19-4026 TXP / PANTO-

NE17-4041 TXP)(Tal como exemplar de marca)

[210] 編號 N.º : N/086947

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/03

[730] 申請人 Requerente : 深圳市中興移動通信有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新區北環大道9018號大族創新大廈A區6-8層、10-11層、B區6層、

C區6-10層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；計算機外圍設備；計算機軟件（已錄製）；集成電路卡；筆記本電腦；電傳真設備；導航

儀器；電話機；手提電話；全球定位系統（GPS）設備；手機；充電器；電池；蓄電池；電池充電

器；照相機（攝影）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/086948

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/03

[730] 申請人 Requerente : 深圳市中興移動通信有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新區北環大道9018號大族創新大廈A區6-8層、10-11層、B區6層、

C區6-10層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；計算機外圍設備；計算機軟件（已錄製）；集成電路卡；筆記本電腦；電傳真設備；導航

儀器；電話機；手提電話；全球定位系統（GPS）設備；手機；充電器；電池；蓄電池；電池充電

器；照相機（攝影）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086967

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/03

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

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

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo, salva-vidas e de ensino; apa-

relhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação 

ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou 

imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e 

outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moedas; cai-

xas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, com-

putadores; software informático; extintores de incêndio; conteúdos gravados; informação 

tecnológica e equipamento audiovisual; magnetos, magnetizadores e desmagnetizadores; 

dispositivos ópticos, dispositivos para aumentar o rendimento e correctores; dispositivos de 

segurança, para segurança e de sinalização; equipamento de mergulho; dispositivos de na-

vegação, orientação, acompanhamento, direcção e de cartografia; instrumentos de medida, 

detenção e monitorização, indicadores e controladores; aparelhos educativos e simulado-

res; jogos de computador (software informático); software informático para jogos de com-

putador; software informático de entretenimento para jogos de computador; software in-

formático descarregáveis; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos 

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

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

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

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

sitivos electrónicos móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores; estojos e 

capas para telemóveis, computadores tablets, computadores portáteis e notebooks, leitores 

de média portátil, câmaras fotográficas e outros equipamentos fotográficos; danglers para 

telemóveis; óculos; óculos; óculos de verão; óculos de sol; capas para telemóveis; acessórios 

para telemóveis; rádios com despertadores.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, verde escuro e branco.

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

2013/12/05 012432753 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/086968

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/03

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

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

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas; serviços de pu-

blicação e reportagem; tradução e interpretação; serviços de jogos electrónicos, incluindo 

a provisão de jogos de computador on-line, em redes sociais, ou através de uma rede global 

de computador; provisão de jogos electrónicos para uso em telemóveis, tablets e outros dis-

positivos electrónicos móveis; provisão de suporte/aperfeiçoamento relacionados com com-

putadores 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 jogadores 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, verde escuro e branco.

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

2013/12/05 012432753 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/087007

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Proenza Schouler, LLC

 地址 Endereço : 495 Broadway, 8th floor, New York, New York, 10012, 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 : 皮革和人造皮革，不屬別類的皮革和人造皮革製品；毛皮；箱子和旅行袋；雨傘和陽傘；手杖；

鞭和馬具。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087008

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Proenza Schouler, LLC

 地址 Endereço : 495 Broadway, 8th floor, New York, New York, 10012, 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/087009

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Friedmans Premier System, Inc

 地址 Endereço : 8145 River Drive Suite 101 Morton Grove, Illinois USA 60053

 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 : 為零售目的在通訊媒體上展示商品，廣告傳播，廣告材料更新。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087086

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/05

[730] 申請人 Requerente : PATAUGAS

 地址 Endereço : 28 avenue de Flandre, 75019 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

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

bengalas; carteiras de bolso; porta-moedas; porta-chaves; malas de mão, mochilas, sacos 

de compras com rodas; sacos para alpinistas, sacos para campistas, sacos de viagem, sacos 

de praia, sacos escolares; estojos de toilette não guarnecidos; sacos de rede para compras; 

sacos (envelopes, bolsas) de couro para embalagem.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/19 14/4 069 862 法國 França

[210] 編號 N.º : N/087087

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/05



N.º 34 — 20-8-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13477

[730] 申請人 Requerente : PATAUGAS

 地址 Endereço : 28 avenue de Flandre, 75019 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; trabalhos de escritório; publi-

cidade directa por correio (folhetos, brochuras, impressos, amostras); angariação de assina-

turas de jornais para terceiros; consultadoria de organização e gestão de negócios; contabi-

lidade; reprodução de documentos; agências de emprego; gestão de ficheiros informáticos; 

organização de exposições com fins comerciais ou publicitários; publicidade on-line numa 

rede informática; aluguer de tempo de publicidade em meios de comunicação; publicação 

de textos publicitários; aluguer de espaços publicitários; difusão de material publicitário; 

serviços de relações públicas; patrocínio de publicidade; serviços de venda a retalho (apre-

sentação de produtos em meios de comunicação, para fins de venda a retalho, incluindo 

na Internet) para consumidores privados venderem e comprarem os seguintes produtos: 

couro e imitações de couro; peles de animais; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, 

chapéus-de-sol e bengalas; carteiras de bolso; porta-moedas; porta-chaves; malas de mão, 

mochilas, sacos de compras com rodas; sacos para alpinistas, sacos para campistas, sacos 

de viagem, sacos de praia, sacos escolares; estojos de toilette não guarnecidos; sacos de 

rede para compras; sacos (envelopes, bolsas) de couro para embalagem, vestuário, calçado, 

chapelaria; camisas; vestuário de couro ou imitação de couro; cintos (vestuário); peles (ves-

tuário); luvas (vestuário); lenços de cabeça e pescoço; gravatas; «hosiery»; peúgas; chinelos; 

sapatos de praia, botas de esqui, botas para desporto; roupa interior.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/19 14/4 069 862 法國 França

[210] 編號 N.º : N/087097

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/05

[730] 申請人 Requerente : TOWN TALK POLISH COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Slater Lane, Bolton, Lancashire, BL1 2TQ, England

 國籍 Nacionalidade : 英格蘭 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 家用清潔製劑及家用清潔用劑；家用擦亮製劑及家用擦亮用劑；家用打蠟製劑及其他打蠟用

劑；商業用清潔製劑及其他商業用清潔用劑；商業用擦亮製劑及其他商業用擦亮用劑；商業用

打蠟製劑及其他商業用打蠟用劑；清潔劑、擦亮劑、洗擦劑及研磨劑；肥皂；浸漬清潔劑之濕

巾；乳霜；蠟；洗滌液；除垢劑；潔淨劑；噴霧式清潔劑；洗衣劑；洗衣用清潔劑；金屬清洗劑；

玻璃清洗劑；珠寶清洗劑；發亮劑；亮光製劑；亮光蠟；亮光用之已調製用蠟；亮光劑；浸漬清

潔製劑的紙巾；浸漬洗潔劑之布。（全屬第3類產品）  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087098

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/05

[730] 申請人 Requerente : TOWN TALK POLISH COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Slater Lane, Bolton, Lancashire, BL1 2TQ, England

 國籍 Nacionalidade : 英格蘭 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 家用清潔製劑及家用清潔用劑；家用擦亮製劑及家用擦亮用劑；家用打蠟製劑及其他打蠟用

劑；商業用清潔製劑及其他商業用清潔用劑；商業用擦亮製劑及其他商業用擦亮用劑；商業用

打蠟製劑及其他商業用打蠟用劑；清潔劑、擦亮劑、洗擦劑及研磨劑；肥皂；浸漬清潔劑之濕

巾；乳霜；蠟；洗滌液；除垢劑；潔淨劑；噴霧式清潔劑；洗衣劑；洗衣用清潔劑；金屬清洗劑；

玻璃清洗劑；珠寶清洗劑；發亮劑；亮光製劑；亮光蠟；亮光用之已調製用蠟；亮光劑；浸漬清

潔製劑的紙巾；浸漬洗潔劑之布。（全屬第3類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087116

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/06

[730] 申請人 Requerente : P-OIL公司

   P-OIL CORPORATION

 地址 Endereço : (Yeoksam-dong, Room no. 1409, Hanshin Intervalley 24), Yeoksam-dong-707-34, 322, 

Teheran-ro, Gangnam-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 : 30

[511] 產品 Produtos : （意式）麵食；杏仁糊；餅乾；可可製品；咖啡；未烘過的咖啡；非醫用口香糖；茶；巧克力；冰淇

淋；咖啡飲料；可可飲料；巧克力飲料；人造咖啡；番茄醬；冰茶；茶飲料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087117

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/06

[730] 申請人 Requerente : P-OIL公司

   P-OIL CORPORATION

 地址 Endereço : (Yeoksam-dong, Room no. 1409, Hanshin Intervalley 24), Yeoksam-dong-707-34, 322, 

Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 無酒精果汁飲料；果汁；水（飲料）；鋰鹽礦水；礦泉水（飲料）；製礦泉水配料；礦泉水；餐用礦

泉水；檸檬水；蔬菜汁（飲料）；果汁飲料（飲料）；番茄汁（飲料）；無酒精飲料；汽水；不含酒

精的開胃酒；無酒精水果混合飲料；果茶（不含酒精）；等滲飲料；無酒精蘋果酒；以蜂蜜為主

的無酒精飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087136

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/06

[730] 申請人 Requerente : CIDF OL FZCO

 地址 Endereço : 104, 1st Floor, Jafza View 18, Jebel Ali Free Zone, PO Box 263467, Dubai, United Arab 

Emirates

 國籍 Nacionalidade : 阿拉伯聯合酋長國 Emirados Árabes Unidos 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho, serviços de grandes armazéns (lojas) de venda a reta-

lho, serviços de agência de importação-exportação, serviços de venda a retalho na internet, 

serviços de apresentação de produtos em meios de telecomunicações para fins de venda a 

retalho, relacionada com pedras preciosas, vestuário, calçado, chapelaria, gravatas, lenços 

de cabeça e pescoço e cintos e acessórios de moda, couro e imitações de couro e produtos 

feitos nesses materiais, televisões, máquinas calculadoras, conversores de moeda electró-

nicos, máquinas de tradução, aparelhos fotográficos, películas fotográficas, equipamentos 

de processamento de dados, aparelhos de rádio, gravadores cassetes e de fitas, leitores de 

discos compactos e gravadores de vídeo, baterias, aparelhos e instrumentos eléctricos e 

electrónicos, suportes de dados magnéticos, aparelhos para a gravação, reprodução e / ou 

transmissão de som e / ou de imagens, películas fotográficas e fitas de vídeo, sacos e baga-

gem, vestuário de desporto, artigos de desporto, jogos e brinquedos, artigos de ginástica e 

de desporto, sabões, loções para o cabelo, óleos essenciais, produtos de perfumaria e cos-

méticos, sacos de vinil, de tecido e de lona,  sacos para notas, artigos de joalharia, isquei-

ros, cinzeiros, produtos impressos e publicações, obras de arte, estatuetas de madeira, cera, 

gesso ou plástico, porta-chaves e correntes para chaves, cartões postais, luvas para fornos, 

canetas, lápis, calendários, relógios, relógios de mesa e de parede e outros instrumentos 

de relojoaria, artigos de papelaria, toalhas, artigos para a mesa, colheres para lembranças, 

artigos de vidro, ornamentos de cerâmica e de porcelana, produtos para artes e ofícios, 

chapéus-de-chuva, óculos de sol, aparelhos e instrumentos ópticos, produtos de papel, pro-

dutos de impressão, papel de escrita, cartões, cartões postais, canetas, conjuntos de escrita, 

instrumentos de escrita, cartas de jogar, móveis, espelhos, molduras, produtos em madeira, 

cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, 

espuma do mar e sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas, utensílios 

e recipientes domésticos e de cozinha, pentes e escovas, abridores de garrafas, vidro em 

bruto ou semiacabado, porcelanas, têxteis e produtos têxteis, ferramentas e instrumentos  

manuais, livros, materiais de instrução e ensino, talheres, produtos de confeitaria, alimen-
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tos, bebidas, bebidas alcoólicas, produtos medicinais e de ervanária chineses, produtos die-

téticos e alimentares, tónicos, remédios fitoterápicos, medicamentos fitoterápicos, loções e 

pomadas, chás de ervas, chá, artigos para fumadores, cigarros e charutos, tabaco, isqueiros 

para fumadores, artigos em metais comuns; serviços de administração de negócios; servi-

ços de gestão de negócios; serviços de publicidade.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha e preta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/087275

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/11

[730] 申請人 Requerente : 南京阿奴生物科技有限公司

   Nanjing ANU Biological Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市江寧區秣陵街道將軍路6號

   No.6 General Road, Moling Sub-District, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu Province, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 去污劑；拋光製劑；潔膚乳液；研磨材料；香料；芳香精油；化妝品；牙膏；乾花瓣與香料混合物

（香料）；動物用化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087346

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/12

[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 dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos para 

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

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

nocivos; fungicidas, herbicidas; suplementos alimentares para a saúde biológicos; suplemen-

tos alimentares para a saúde feitos principalmente de minerais; suplementos dietéticos para 

fins nutricionais; suplementos nutricionais; suplementos alimentares para uso medicinal; 

suplementos alimentares (suplementos nutritivos); suplementos alimentares nutritivos para 

uso medicinal; suplementos alimentares nutritivos (suplementos nutritivos); suplementos 

vitamínicos; suplementos dietéticos nutricionais; suplementos dietéticos nutricionais para 

uso medicinal; suplementos para bebidas (suplementos nutritivos); suplementos para bebi-
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das para uso medicinal; suplementos alimentares adaptados para uso medicinal; suplemen-

tos alimentares adaptados para uso medicinal adicionados com vitaminas, nutrientes mine-

rais, micro elementos, quer singular ou combinados; suplementos alimentares (suplementos 

nutritivos) na forma de pó, líquidos, cápsulas e pastilhas; suplementos alimentares na forma 

de pó, líquidos, cápsulas e pastilhas, todos para uso medicinal; suplementos alimentares 

para a saúde para uso medicinal; preparados medicinais para usar como suplementos para 

comidas; suplementos minerais (nutritivos); suplementos minerais para alimentos; suple-

mentos (medicinais) para alimentos para consumo humano; suplementos vitamínicos e die-

téticos; aditivos dietéticos para fins medicinal; bebidas, alimentos, e substâncias dietéticos, 

todos sendo suplementos nutritivos; bebidas, alimentos, e substâncias dietéticas adaptadas 

para uso medicinal; preparados medicinais para fins de emagrecimento; preparados far-

macêuticos e medicinais para fins de emagrecimento; preparados dietéticos para fins de 

emagrecimento; preparados de emagrecimento (alimentos), para fins nutricionais; alimen-

tos para usar com a ajudar de emagrecimento (adaptadas para uso médico); suplementos 

alimentares para fins estéticos; chá medicinal para fins de emagrecimento.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/17 302896949 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/087347

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/12

[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 : 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; preparados para fazer sopa.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/17 302896949 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/087390

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13
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[730] 申請人 Requerente : Sustainable Luxury Mauritius Limited

 地址 Endereço : Level 3, Tower 1, Nexteracom Towers, Cybercity, Ebene, Mauritius

 國籍 Nacionalidade : 毛里求斯 Mauriciana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Gestão imobiliária; serviços imobiliários, nomeadamente, arrendamento e gestão para ter-

ceiros de condomínios residenciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087391

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13

[730] 申請人 Requerente : Sustainable Luxury Mauritius Limited

 地址 Endereço : Level 3, Tower 1, Nexteracom Towers, Cybercity, Ebene, Mauritius

 國籍 Nacionalidade : 毛里求斯 Mauriciana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotelaria; serviços de alojamento em complexos hoteleiros; serviços de restau-

rante, bar e de bar de cocktails; fornecimento de instalações para conferências, exposições 

e reuniões; fornecimento de instalações para banquetes e funções sociais para ocasiões es-

peciais; serviços de reservas e marcações para terceiros em relação a alojamento, refeições 

em hotéis, em complexos hoteleiros, em restaurantes e em spas de saúde.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087392

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13

[730] 申請人 Requerente : Sustainable Luxury Mauritius Limited

 地址 Endereço : Level 3, Tower 1, Nexteracom Towers, Cybercity, Ebene, Mauritius

 國籍 Nacionalidade : 毛里求斯 Mauriciana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de spas de saúde, nomeadamente, provisão de serviços de massagens, serviços de 

tratamento do rosto e do corpo, e serviços de cosmética para os cuidados do corpo; servi-

ços de manicura e pedicura.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087418

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13

[730] 申請人 Requerente : Paramount Pictures Corporation

 地址 Endereço : 5555 Melrose Avenue Hollywood, CA 90038-3197, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, incluindo vodka, grappa, limoncello e amaretto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087419

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13

[730] 申請人 Requerente : Paramount Pictures Corporation

 地址 Endereço : 5555 Melrose Avenue Hollywood, CA 90038-3197, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, incluindo vodka, grappa, limoncello e amaretto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087420

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13

[730] 申請人 Requerente : Paramount Pictures Corporation

 地址 Endereço : 5555 Melrose Avenue Hollywood, CA 90038-3197, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, incluindo vodka, grappa, limoncello e amaretto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087421

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : 天津市鴻遠電氣股份有限公司

   TIANJIN HONGYUAN ELECTRIC CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國天津市津南區八里台泰達（津南）微電子工業區科達一路9-1012

   9-1012 Coda Road, Teda (Jinnan) Microelectronics Industrial Park, Balitai Town, Jinnan 

District, Tianjin City, China
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電開關；斷路器；整流器；傳感器；測量裝置；測量器械和儀器；自動定時開關；穩定電源；低壓

電源；高低壓開關板；控制板（電）；變壓器；配電器；配電箱（電）；配電盤；配電盤（電）；配電

控制台（電）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087422

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : 台山市友順化工有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省台山市台城鎮彭沙坑工業區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : 工業用黏合劑；工業用膠；未加工合成樹脂；充氣輪胎黏合劑；黏貼海報用黏合劑；靴子黏合

劑；皮革黏合劑；非文具、非家用膠水；裱牆紙用黏合劑；修補破碎物品的黏合劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087423

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : 何棣池

   Ho Tai Chi

 地址 Endereço : 澳門高地烏街19號A高運大廈地下L座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色（Pantone476U），白色，湖水綠色（Pantone326U），如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/087424

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16
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[730] 申請人 Requerente : 何棣池

   Ho Tai Chi

 地址 Endereço : 澳門高地烏街19號A高運大廈地下L座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色（Pantone476U），白色，湖水綠色（Pantone326U），如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/087425

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : 何棣池

   Ho Tai Chi

 地址 Endereço : 澳門高地烏街19號A高運大廈地下L座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色（Pantone476U），白色，湖水綠色（Pantone326U），如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/087426

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : 何棣池

   Ho Tai Chi

 地址 Endereço : 澳門高地烏街19號A高運大廈地下L座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 咖啡色（Pantone476U），白色，湖水綠色（Pantone326U），如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/087427

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087428

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087429

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[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 e peças e acessórios para os produtos 

atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087430

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16
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[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 e peças e acessórios para os produtos 

atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087431

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[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 e peças e acessórios para os produtos 

atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087432

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[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 e peças e acessórios para os produtos 

atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087433

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : 成都海倫公主服飾有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市錦江區大業路6號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : 廣告；組織商業或廣告展覽；替他人推銷；人事管理諮詢；商業企業遷移；替他人訂閱報紙；商

業審計；尋找贊助；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務；進出口代理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087434

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : 成都海倫公主服飾有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市錦江區大業路6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；嬰兒全套衣；衣服吊帶；體操服；婚紗；鞋；帽；襪；手套（服裝）；圍巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087435

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : 深圳市歐莎世家服飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區蓮塘鵬基工業區706棟一、二層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 裘皮；錢包（錢夾）；背包；手提包；行李箱；皮製繫帶；傢俱用皮緣飾；傘；手杖；寵物服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087436

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : 深圳市歐莎世家服飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區蓮塘鵬基工業區706棟一、二層 

 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；內衣；童裝；嬰兒全套衣；游泳衣；防水服；化裝舞會用服裝；鞋（腳上的穿着物）；靴；帽

子；襪；手套（服裝）；圍巾；腰帶；婚紗。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087437

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : 深圳市歐莎世家服飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區蓮塘鵬基工業區706棟一、二層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 服裝設計；包裝設計；提供互聯網搜索引擎；計算器軟件設計；把有形的數據或文件轉換成電

子媒體；替他人創建和維護網站；網絡服務器出租；信息技術諮詢服務；化妝品研究；材料測

試。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087438

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : 利升行銷私人有限公司 

 地址 Endereço : 馬來西亞雪蘭莪本查阿南鎮阿南再也工業花園泰亞卓路2/8號門戶7號郵編42300 

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 巧克力飲料；咖啡飲料；茶飲料；豆類粗粉；糖果；穀類製品；以穀物為主的零食小吃；甜食；燕

麥食品；燕麥粥；甜食（糖果）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087439

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/25

[730] 申請人 Requerente : 環境保護局 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場393至437號“皇朝廣場”十樓 

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

 活動 Actividade : 其他（政府部門）outras 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 車輛，陸、空、海用運載器。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087440

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/25

[730] 申請人 Requerente : 環境保護局 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場393至437號“皇朝廣場”十樓 

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

 活動 Actividade : 其他（政府部門）outras 

[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 : 

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

[210] 編號 N.º : N/087441

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/25

[730] 申請人 Requerente : 環境保護局 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場393至437號“皇朝廣場”十樓 

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

 活動 Actividade : 其他（政府部門）outras 

[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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、白色、粉紅色、綠色、桃紅色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/087442

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/25

[730] 申請人 Requerente : 環境保護局 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場393至437號“皇朝廣場”十樓 

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

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家庭或廚房用具及容器，梳子及海棉，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 : 

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

[210] 編號 N.º : N/087443

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/25

[730] 申請人 Requerente : 環境保護局 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場393至437號“皇朝廣場”十樓 

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

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的布料及紡織品，床單和桌布。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087444

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/25

[730] 申請人 Requerente : 環境保護局 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場393至437號“皇朝廣場”十樓 

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

 活動 Actividade : 其他 (政府部門) outras 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087445

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : 全方數碼有限公司 

 地址 Endereço : 澳門皇朝宋玉生廣場258號建興龍廣場12樓J室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 此商標由藍色，橙色及灰色組成，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/087446

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : 全方數碼有限公司 

 地址 Endereço : 澳門皇朝宋玉生廣場258號建興龍廣場12樓J室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 此商標由藍色，白色及綠色組成，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/087447

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : MONCLER S.P.A.

 地址 Endereço : Via Stendhal, 47, Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos; ouro; paládio; pedras preciosas; jade; artigos de joalharia; jóias de imi-

tação; bijutaria; artigos de fantasia (artigos de joalharia e jóias de imitação); amuletos 

(artigos de joalharia e jóias de imitação); amuletos decorativos para telemóveis; fios de 

metais preciosos (artigos de joalharia e jóias de imitação); braceletes (artigos de joalharia 

e jóias de imitação); colares (artigos de joalharia e jóias de imitação); medalhões (artigos 

de joalharia e jóias de imitação); correntes (artigos de joalharia e jóias de imitação); anéis 

(artigos de joalharia e jóias de imitação); broches (artigos de joalharia e jóias de imitação); 

brincos; diademas; medalhões (artigos de joalharia e bijutaria); medalhas; alfinetes (artigos 

de joalharia e jóias de imitação); alfinetes ornamentais; alfinetes para gravatas; pendentes; 

botões de punho; argolas para chaves em metais preciosos; correntes para chaves; chaveiros 

de plástico; porta chaves não metais; suportes para chaves em metal; argolas para chaves 

(pequenos adornos de joalharia); emblemas em metais preciosos; amuletos (artigos de joa-

lharia e jóias de imitação); cordões (cordões para chaves); caixas (guarda-jóias) para artigos 

de joalharia, sem ser em metais preciosos; guarda-jóias (guarda-jóias); ornamentos para 

sapatos em metais preciosos; ornamentos para chapéus em metais preciosos; porta-chaves; 

caixas decorativas em metais preciosos; troféus em metais preciosos; estátuas em metal 

precioso; figurinhas (estatuetas) em metais preciosos; estatuetas em metais preciosos; obras 

de arte em metais preciosos; relógios para parede e mesa; relógios de parede; relógios; re-

lógios despertadores; cronómetros; cronógrafos (relógios); relógios de pulso; cronómetros; 

relógios de bolso; estojos para relógios para parede e mesa e relógios; braceletes para reló-

gios (watch bands); correias para relógios; correntes para relógios; braceletes para relógios 

(watch bracelets).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087448

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : Gulfstream Aerospace Corporation

 地址 Endereço : 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, 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 : 12

[511] 產品 Produtos : Aviões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087449

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : Gulfstream Aerospace Corporation

 地址 Endereço : 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, 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 : 12

[511] 產品 Produtos : Aviões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087450

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : Gulfstream Aerospace Corporation

 地址 Endereço : 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, 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 : 12

[511] 產品 Produtos : Aviões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087451

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : Gulfstream Aerospace Corporation

 地址 Endereço : 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, 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 : 12

[511] 產品 Produtos : Aviões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087452

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : Gulfstream Aerospace Corporation

 地址 Endereço : 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, 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 : 12

[511] 產品 Produtos : Aviões.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087453

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : Gulfstream Aerospace Corporation

 地址 Endereço : 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, 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 : 12

[511] 產品 Produtos : Aviões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087454

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : Gulfstream Aerospace Corporation

 地址 Endereço : 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, 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 : 12

[511] 產品 Produtos : Aviões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087455

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : Gulfstream Aerospace Corporation

 地址 Endereço : 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, 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 : 12

[511] 產品 Produtos : Aviões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087456

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : Gulfstream Aerospace Corporation

 地址 Endereço : 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 



13496 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 34 期 —— 2014 年 8 月 20 日

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Aviões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087457

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : Gulfstream Aerospace Corporation

 地址 Endereço : 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, 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 : 12

[511] 產品 Produtos : Aviões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087458

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : Gulfstream Aerospace Corporation

 地址 Endereço : 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, 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 : 12

[511] 產品 Produtos : Aviões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087459

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : Gulfstream Aerospace Corporation

 地址 Endereço : 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, 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 : 12

[511] 產品 Produtos : Aviões.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087460

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 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. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087461

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 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. 

 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; géleias, 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; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087462

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 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. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 

de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 
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à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 

pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087463

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 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. 

 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; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 

inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 

empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 

consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087464

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 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. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimentos e preparação de comida para consumir fora para terceiros; restaurante, café 

e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087465

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 申請人 Requerente : 美心食品有限公司

   Maxim’s Caterers Limited
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 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087466

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 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. 

 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; géleias, 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; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087467

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 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. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 

de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 

à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 

pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087468

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 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. 

 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; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 

inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 

empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 

consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087469

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 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. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimentos e preparação de comida para consumir fora para terceiros; restaurante, café 

e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087470

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 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. 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); 

revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; 

panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais 

impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; em-

balagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apon-

tamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087471

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 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. 

 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; géleias, 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; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087472

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 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. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de ca-

cau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas 

de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dum-

plings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos 

de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados 

à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; 

pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de 

tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087473

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 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. 

 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; pu-

blicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; 

inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de 

empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; 

consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência 

na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio direc-

to; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposi-

ções para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de 

mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais 

ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; 

mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087474

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/16

[730] 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. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimentos e preparação de comida para consumir fora para terceiros; restaurante, café 

e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087479

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17
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[730] 申請人 Requerente : 焦正方 

 地址 Endereço : 中國安徽省宿州市碭山縣城關鎮農機一巷18號1B-76 

 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 : 豬肉食品；家禽（非活）；魷魚；海帶；冷凍水果；以果蔬為主的零食小吃；食用油；乾食用菌；

豆腐；醃製蔬菜。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087487

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : 北京神墨文化傳播有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區長春橋路7號萬柳億城大廈C1-1203 

 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）；教育；培訓；組織教育或娛樂競賽；文字出版（廣告宣傳冊除外）；書籍出版；提

供在線電子出版物（非下載的）；在線電子書籍和雜誌的出版；錄像帶發行；俱樂部服務（娛樂

或教育）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087488

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : 陳婷 

 地址 Endereço : 中國福建省廈門市思明區檳榔西里283號201室 

[730] 申請人 Requerente : 陳閩 

 地址 Endereço : 中國福建省廈門市思明區西堤南里1號904室 

 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；襯衫；褲子；針織服裝；夾克（服裝）；鞋；內衣；襪；領帶；T恤衫。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087489

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : 深圳邦迪雅科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區龍城街道龍福路5號榮超英隆大廈A座608-609 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機、記時器、傳真機、手提電話、揚聲器音箱、照相機（攝影）、電源材料、電開關、電池、眼

鏡。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087490

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : 河南中煙工業有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市農業東路29號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草；香煙；煙絲；香煙盒；火柴；吸煙用打火機；香煙濾嘴；煙用過濾絲束；火柴盒；香煙煙嘴

頭。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087491

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : 河南中煙工業有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市農業東路29號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草；香煙；煙絲；香煙盒；火柴；吸煙用打火機；香煙濾嘴；煙用過濾絲束；火柴盒；香煙煙嘴

頭。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087492

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17
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[730] 申請人 Requerente : 河南中煙工業有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市農業東路29號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草；香煙；煙絲；香煙盒；火柴；吸煙用打火機；香煙濾嘴；煙用過濾絲束；火柴盒；香煙煙嘴

頭。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087493

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : 河南中煙工業有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市農業東路29號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草；香煙；煙絲；香煙盒；火柴；吸煙用打火機；香煙濾嘴；煙用過濾絲束；火柴盒；香煙煙嘴

頭。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087494

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[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/087495

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[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



13506 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 34 期 —— 2014 年 8 月 20 日

 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/087496

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[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; estojos de 

viagem para garrafas de produtos de toilette.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087497

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[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/087498

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[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 : 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/087499

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[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; faixas para a cabeça; cintos; toucas de duche; luvas; alças de soutiens; alças regu-

láveis para soutiens; inserções para colocar no soutien destinadas a realçar o peito; cober-

turas de mamilos; almofadinhas de gel para soutiens; almofadinhas de silicone para sou-

tiens; 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/087500

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : SAINT-GOBAIN PLACO

 地址 Endereço : 34 avenue Franklin Roosevelt, 92150 Suresnes, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Materiais e componentes para edifícios; materiais de construção, com propriedades de 

isolamento; placas e painéis para a construção; revestimentos (construção); coberturas 

(construção); tapumes (construção); todos os produtos acima mencionados sendo total ou 

principalmente não-metálicos; placas de gesso; estruturas em placas de gesso; placas de 

gesso repelentes de água; painéis de gesso; estuque (gesso); argamassa para a construção; 

argamassa para juntas; betonilha; indutos (materiais de construção), incluindo indutos para 

enchimento, alisamento, de junção e acabamento; estuques (gesso) para adesão de mate-

riais de construção, cimentos para adesão de materiais de construção.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087501

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : Iao Kun Group Holding Company Limited

 地址 Endereço : P. O. Box 309, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços para casinos e de jogo; fornecimento de equipamentos para casinos e instalações 

de jogo; entretenimento, espectáculos musicais ao vivo, produções teatrais e de comédias; 

clubes de saúde (health clubs); centros de diversão e de arcádias; fornecimento de serviços 

para casinos e de jogo através de sítios na web e de uma rede informática global; educação; 

fornecimento de formação; actividades desportivas e culturais; serviços de provisão de in-

formação, aconselhamento e consultoria relacionados com todos os supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087502

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : Iao Kun Group Holding Company Limited

 地址 Endereço : P. O. Box 309, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços para casinos e de jogo; fornecimento de equipamentos para casinos e instalações 

de jogo; entretenimento, espectáculos musicais ao vivo, produções teatrais e de comédias; 

clubes de saúde (health clubs); centros de diversão e de arcádias; fornecimento de serviços 

para casinos e de jogo através de sítios na web e de uma rede informática global; educação; 

fornecimento de formação; actividades desportivas e culturais; serviços de provisão de in-

formação, aconselhamento e consultoria relacionados com todos os supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087503

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : Iao Kun Group Holding Company Limited
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 地址 Endereço : P. O. Box 309, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços para casinos e de jogo; fornecimento de equipamentos para casinos e instalações 

de jogo; entretenimento, espectáculos musicais ao vivo, produções teatrais e de comédias; 

clubes de saúde (health clubs); centros de diversão e de arcádias; fornecimento de serviços 

para casinos e de jogo através de sítios na web e de uma rede informática global; educação; 

fornecimento de formação; actividades desportivas e culturais; serviços de provisão de in-

formação, aconselhamento e consultoria relacionados com todos os supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087504

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : Bread N Butter Limited

 地址 Endereço : 32/F, Laws Commercial Plaza, 788 Cheung Sha Wan Rd, Lai Chi Kok, 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 : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumes, águas-de-colónia, fragrâncias, desodorizantes; cosméticos; batons para os lábios, 

brilho para os lábios, bálsamos para lábios, preparações para a protecção labial; champôs, 

condicionadores, preparações para o cuidado do cabelo; limpador facial, tonificador facial, 

preparações para o cuidado facial; máscara de beleza, máscara para os olhos; loções cor-

porais, cremes corporais, preparações para o cuidado da pele; preparações de filtro solar e 

protecção solar, preparações para o bronzeamento da pele; sabonetes para as mãos, sabões 

para o uso pessoal; pots-pourris, produtos para o refrescamento de sala; dentífricos; óleos 

essenciais, óleos de massagem, óleos de aromaterapia, incenso; cosméticos para animais; 

produtos de limpeza; preparações para polir.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087505

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : Bread N Butter Limited

 地址 Endereço : 32/F, Laws Commercial Plaza, 788 Cheung Sha Wan Rd, Lai Chi Kok, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos, lunetas, óculos de sol; armações para óculos, lunetas e óculos de sol; correias, cor-

dões, correntes (não em metais preciosos) para óculos, lunetas e óculos de sol; estojos para 
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óculos, lunetas e óculos de sol; lentes de contacto, estojos para lentes de contacto; lentes 

correctivas, lupas, oculares, instrumentos contendo oculares; vidro graduado; vidraria gra-

duada; lâmpadas ópticas, lanternas ópticas, artigos de oculista; leitores de música portáteis, 

leitores de vídeo portáteis; capas para telefones móveis, capas para assistentes pessoais 

digitais, coberturas para tablets, coberturas para computadores portáteis; correias para 

telefones móveis, correntes (não em metais preciosos) para telefones móveis, adornos (não 

em materiais preciosos) para telefone móveis; carregadores para telefones móveis; cartões 

de memória flash, cartões de memória, cartões de dados electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087506

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : Bread N Butter Limited

 地址 Endereço : 32/F, Laws Commercial Plaza, 788 Cheung Sha Wan Rd, Lai Chi Kok, 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 : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios e instrumentos de relojoaria; pedras preciosas, pedras semi-preciosas; joalharia, 

joalharia personalizada; adornos, chaveiro e porta-chaves, molas para gravatas, botões de 

punho, fivelas, adereços em prata; alfinetes de peito, pulseiras, brincos, colares, correntes 

(joalharia), anéis (joalharia); alfinetes (joalharia), alfinetes de adereço, pequenos adornos 

(joalharia); ornamentos para chapéus (em metais preciosos); objectos de imitação de ouro 

ou prata; relógios (de parede ou de sala), relógios despertadores; estojos para relógios de 

pulso (apresentação), estojos para joalharia (apresentação).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087507

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : Bread N Butter Limited

 地址 Endereço : 32/F, Laws Commercial Plaza, 788 Cheung Sha Wan Rd, Lai Chi Kok, 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 : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, peles de animais e imitações de peles de animais; malas de 

mão, sacos de ombro, sacos de mensageiro, sacolas, bagagem, carteiras de bolso, bolsas, 

carteiras, porta-cartões (pastas), pastas (malas), pastas para documentos, pastas escolares, 

mochilas escolares, sacos de praia, sacos de desporto, bolsas de cintura, sacos a tiracolo 
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para viagem, malas de viagem, arcas, sacos de viagem, mochilas, sacos de compras, malas 

de mão, bolsas, estojos (caixinhas) para artigos de higiene pessoal, sacos de artigos de hi-

giene pessoal vendidos vazios, sacos porta-fatos para viagem, estojos de viagem nomeada-

mente conjuntos de bagagens para viagem, porta-chaves (artigos em couro); chapéus-de-

-chuva, chapéus-de-sol (sombrinhas), bengalas; arreios para animais, chicotes, artigos de 

selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087508

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : Bread N Butter Limited

 地址 Endereço : 32/F, Laws Commercial Plaza, 788 Cheung Sha Wan Rd, Lai Chi Kok, 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 : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, enxovais de bebés (roupas), vestidos, saias, ceroulas (vestu-

ário), calças juntas em malha (leggings), calções, tops, camisas, t-shirts, blusas, camisolas 

de malha, fatos, casacos desportivos, paletós, coletes, fatos body, cachecóis, cobre-orelhas, 

gravatas, cintos (vestuário), roupa interior, sutiãs, calcinhas, trajes de dormir, pijamas, 

roupões de banho, roupas de praia, malhas, meias, roupa interior (vestuário), meia-calça, 

jaquetas (casacos), parkas, roupa para a chuva, luvas (vestuário), roupa de banho, roupas 

impermeáveis, fatos de teatro, sapatos de desporto, sapatos de ginásio, chinelos, pantufas, 

peúgas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087509

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : Bread N Butter Limited

 地址 Endereço : 32/F, Laws Commercial Plaza, 788 Cheung Sha Wan Rd, Lai Chi Kok, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Venda a retalho e venda por grosso de perfumes, cosméticos, preparações para o cuidado 

do cabelo, preparações para o cuidado facial, preparações para o cuidado do corpo, artigos 

de higiene, óculos, lunetas, óculos de sol, relógios, relógios (de parede ou de sala), joalha-

ria, artigos de papelaria, livros, cartas de jogar, produtos de couro, produtos de imitação de 

couro, sacos, bagagem, carteiras de bolso, bolsas, carteiras, chapéus-de-chuva, toalhas, mo-
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bília, fibras têxteis, tecidos e decoração, vestuário, calçado, chapelaria; serviços de admi-

nistração comercial; publicidade; criação e fornecimento de programas de relacionamento 

e de fidelização com o cliente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087510

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : 百世富國際物業投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第4座23樓B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 : 25

[511] 產品 Produtos : 鞋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087511

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : 百世富國際物業投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第4座23樓B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 : 25

[511] 產品 Produtos : 鞋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087512

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : 百世富國際物業投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第4座23樓B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 : 25

[511] 產品 Produtos : 鞋。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087513

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : 百世富國際物業投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第4座23樓B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 : 25

[511] 產品 Produtos : 鞋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087514

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/17

[730] 申請人 Requerente : 百世富國際物業投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門勞動節大馬路御景灣第4座23樓B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 : 25

[511] 產品 Produtos : 鞋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087515

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : Banco Security

 地址 Endereço : Agustinas 621, Piso 5, Santiago, Chile

 國籍 Nacionalidade : 智利 Chilena 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; ser-

viços bancários; serviços de investimento e corretagem de acções; serviços de divisas es-

trangeiras; serviços de consultoria e aconselhamento relacionados com assuntos bancários, 

financeiros e de investimento; serviços de consultoria relacionados com seguros; serviços 

de consultoria relacionados com investimento imobiliário.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Roxo, branco e escuro azul.

[210] 編號 N.º : N/087516

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : Banco Security

 地址 Endereço : Agustinas 621, Piso 5, Santiago, Chile

 國籍 Nacionalidade : 智利 Chilena 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; ser-

viços bancários; serviços de investimento e corretagem de acções; serviços de divisas es-

trangeiras; serviços de consultoria e aconselhamento relacionados com assuntos bancários, 

financeiros e de investimento; serviços de consultoria relacionados com seguros; serviços 

de consultoria relacionados com investimento imobiliário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087517

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[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/087518

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : AURO TECHNOLOGIES

 地址 Endereço : Kievitstraat 42, 2400 Mol, Belgium
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 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Suportes de registo magnético, discos acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes 

de gravação digital; equipamentos de processamento de dados, computadores; aparelhos 

e instrumentos para a transferência, recepção e armazenamento de som e de dados, tanto 

em formato digital como analógico; software informático para a produção e transmissão 

de som; programas informáticos gravados, software, aparelhos e instrumentos eléctricos 

e electrónicos para o registo, armazenamento, transmissão, reprodução e amplificação do 

som, da imagem e de dados, assim como para a codificação e descodificação, a compressão 

e a descompressão de sinais digitais.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/05 1283680 比利時-盧森堡-荷蘭 Benelux

[210] 編號 N.º : N/087519

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, 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 : 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 (salva-

mento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transforma-

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

transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos 

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede in-

formática ou de uma base de dados informática); software descarregável para facilitar a 

transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; soft-

ware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos 

e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e 

marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores 

laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores 

de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de 

trabalho informáticas; servidores; hardware de rede para computadores e telecomunica-

ções; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e concentradores; mo-
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dems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop holders», sacos 

para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; software para 

computadores (incluindo software descarregável da Internet); discos compactos; música 

digital (descarregável da Internet); aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; 

aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefones móveis; jogos, imagens, imagens 

animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; uni-

dades móveis de emissão de rádio e televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos; autofalantes; aparelhos e equipamentos 

para sistemas de posicionamento global (GPS); programas e software para jogos de compu-

tador, electrónicos e de vídeo (incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs 

de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; 

telecomandos; programas de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de 

afixação; cartões de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou 

magnéticos; caixas automáticos, distribuidores de dinheiro; aplicações de software para 

computador, descarregáveis; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para 

impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo 

para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso 

codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo; todos incluí-

dos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087520

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não inclu-

ídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pa-

pelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endere-

ços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões de 

lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e mag-

néticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários impressos; manuais 

de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em 

papel; sacos em papel para festas; apoios de páginas de livros; todos incluídos na classe 16.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087521

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; feiras comerciais; sondagens de opinião; 

processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços de agência de publici-

dade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de bases de dados; compila-

ção de informações em bases de dados informáticas; serviços de consultadoria de negócios 

comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de eventos, confe-

rências, programas de formação, programas de aprendizagem, e seminários baseados na 

Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de distribuição de conheci-

mento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de cola-

boração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de projectos de negócios co-

merciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais relacionados com o desen-

volvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, supervisão e acompanha-

mento de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de consultadoria de negócios 

comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais relacionados com a facilitação 

da transacção de negócios comerciais através de redes informáticas locais e mundiais, loca-

lizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande variedade de produtos e 

serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comerciais sobre produtos e ser-

viços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; serviços de consultadoria 

de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa rede informática mundial 

através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, colocar, determinar o estado 

de e executar informações comerciais e encomendas, estabelecer contractos e efectuar 

transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados de encomenda em linha; 

publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mun-

diais; serviços de agências de importação/exportação internacionais; aluguer de espaço pu-

blicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em linha relacionados com a 

venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações comerciais em linha relaciona-

das com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de produtos de consumo; forneci-

mento de um directório de Websites pertencentes a terceiros para proporcionar transac-

ções comerciais; serviços de consultadoria comercial relacionados com a exploração de um 

mercado electrónico para os compradores e vendedores de produtos e/ou serviços numa 

rede informática mundial; assistência comercial relacionada com facilitação da transacção 
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de comércio através de redes informáticas locais ou mundiais; serviços de consultoria em 

gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; publicação de material publici-

tário; comercialização de instalações vagas; difusão de material publicitário, actualização 

de material publicitário, compilação de anúncios para utilização como páginas Web na In-

ternet; aluguer de espaços publicitários; processamento de dados informáticos; serviços de 

informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços de atendimento telefónico (para 

assinantes ausentes); atendimento telefónico (para terceiros); serviços de venda em leilão 

prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de informações de vendas, de negó-

cios, publicitárias e de promoção através de uma rede informática mundial e através da In-

ternet; apresentação de produtos em meios de comunicação para fins de venda a retalho; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um «website» de produtos 

generalizados na Internet e num ponto de venda por grosso; a reunião, para o benefício de 

terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir como-

damente esses produtos a partir de um catálogo de produtos generalizados através de enco-

mendas postais ou por meio de telecomunicações; a reunião, para o benefício de terceiros, 

de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente 

esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; venda a retalho e venda por grosso de 

telefones, telefones móveis, acessórios de telefones móveis, produtos electrónicos e de tele-

comunicações, «hardware» para computadores e «software» para computadores, baterias, 

carregadores de baterias, aparelhos e instrumentos para registar, receber, transmitir e/ou 

reproduzir dados, informação, gravuras, imagens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pe-

dras preciosas, produtos de imprensa, artigos de papelaria e cartões codificados magnética 

e não magneticamente, móveis, molduras, utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidra-

ria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, 

fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electróni-

cos, químicos usados na indústria, ciência, fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, 

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

corpo, óleos essenciais, preparações para limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, 

velas, preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de 

quinquilharia metálica, máquinas e máquinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramen-

tas manuais, computadores, máquinas de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fo-

tográficos, cinematográficos e ópticos, óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos ci-

rúrgicos e médicos, aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, 

refrigeração, secagem, ventilação, distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, ar-

mas de fogo, fogos-de-artifício, artigos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, 

instrumentos musicais, revistas, cartões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas 

de escrever e artigos de escritório, materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso 

na manufactura, materiais para calafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos 

nestas matérias, malas de mão, porta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, 

bagagem, chapéus-de-chuva, espelhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso 

têxtil, cabides, marca-pratos, artigos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinque-

dos e artigos desportivos, alimentos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em con-

serva, secos e cozinhados, geleias e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e 

gorduras comestíveis, café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, 

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

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

blicidade directa por correio; serviços de agência de compra e venda; selecção e aprovisio-

namento de produtos para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); 

serviços retalhistas de grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de 
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secretariado; provisão de informação estatística de negócios; organização de exibições para 

fins comerciais ou publicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a com-

pilação e o aluguer de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de adminis-

tração de negócios para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referên-

cia e de colocação de pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações 

(serviços de agência de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; re-

produção de documentos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de 

equipamento de escritório; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de 

negócios relacionados com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração 

de negócios relacionados com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; servi-

ços de beneficência, nomeadamente a organização e condução de projectos de programas 

de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de vendas; fornecimento de 

informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; optimização de motores de 

busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitários através de PPC (pay-per-

-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negócios para prestadores de servi-

ços autónomos; negociação e conclusão de transacções comerciais para terceiros; actualiza-

ção e manutenção de dados em bases de dados informáticas; serviços de gestão de projec-

tos de negócios para projectos de construção; fornecimento de informações comerciais 

através de um website; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relaciona-

dos com todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087522

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, 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 : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários «on-line»; serviços de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 
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de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros 

e de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços 

de aconselhamento e consultadoria financeira; «home banking»; serviços bancários provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem de 

acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão de 

crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e de 

investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de in-

formação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços 

de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços de 

débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de car-

tões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões 

de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agência 

para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 

de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos; angariação de fundos para fins de beneficência; organização 

de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas automáticas ou máquinas de 

caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; aluguer e/ou arrendamento de cofres; 

organização de financiamento para projectos de construção; serviços de consultadoria, in-

formação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados; todos incluídos na 

classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087523

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, 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 : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecimento de serviços de teleconferência multimédia, 

de videoconferência e de reuniões em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâneo e assíncrono, documentos, dados 

e imagens através de um navegador Web; fornecimento aos clientes de acesso a relatórios 

em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, vide-

oconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração em 

linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, 

listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Inter-

net; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma 

plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de 
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telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de 

comunicação electrónicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de 

informação (páginas Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de 

telecomunicações à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomuni-

cações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de 

computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens 

auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomen-

sagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; 

aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de 

mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; 

recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas 

e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, 

informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e 

satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados 

tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; 

serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de or-

dens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que 

permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um ter-

minal de computador e painéis de afixação electrónicos contendo informação de imagens 

fixas e imagens animadas e informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis 

de afixação electrónicos e painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensa-

gens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão 

de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-

mação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de «video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um «website» 

numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos 

e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios; 

fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede mundial de computadores 

para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem 

encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 
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de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão de mensagens 

entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de 

negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda electrónica, 

através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso e recursos 

para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de ligações 

informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087524

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, 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 : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens; armazena-

mento de dados e documentos armazenados electronicamente; informações sobre transpor-

te; corretagem marítima; transporte em veículos automóveis; transportes aéreos; aluguer de 

veículos; adução de água; distribuição de correio; reservas de viagens; transporte por pipe-

-lines; entrega de mercadorias por encomenda postal; serviços de correio especial (mensa-

gens ou mercadorias); serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; serviços 

de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens de iates e/ou 

de barco; serviços de agência de viagem; serviços de reservas e informações sobre viagens; 

serviços de agência de bilhetes para viagens; organização de viagens e informações sobre 

as mesmas, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; 

prestação de informações relativas a viagens e turismo, através da internet ou através de 

redes de telecomunicações; transporte de mercadorias e de passageiros; serviços de emba-

lagem; fornecimento de informações rodoviárias e sobre trânsito, serviços de motorista; 

carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de mudanças; 

mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou de barcos; 

serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e 

fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição e forneci-

mento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de instalação 

de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; exploração de zonas de pista de voo; 

exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; administra-

ção de lugares de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de 

contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de automóveis; aluguer 

e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veículos movidos pelo ho-

mem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânicos; aluguer e/ou leasing 

de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou acondicionamento; alu-

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

e lixos industriais; agências de desalfandegamento para importação-exportação (despacho 



N.º 34 — 20-8-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13523

alfandegário); aluguer de sistemas de navegação; fornecimento de  orientações de condução 

para itinerários de viagem; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087525

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto inte-

ractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; en-

tretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jo-

gos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas 

com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e cul-

turais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planeamento, 

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

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

de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresentação e 

realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhetes para 

eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou educação prestadas 

em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não transfe-

rível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet; 

serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, produção e dis-

tribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em 

directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela internet, por 

sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento 

musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entreteni-

mento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalís-

tica; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades 

e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da in-

ternet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 

preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados, grá-

ficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; 

fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de 

grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e 
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clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação 

e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de 

moda, espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais; serviços de exposição 

e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas ar-

tes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento 

de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, 

organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de 

produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação 

de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção 

de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de 

instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de 

teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e 

leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; 

aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; 

bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legenda-

gem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimen-

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

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

de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máqui-

nas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de 

gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de educa-

ção e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e formação relacio-

nados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de víde-

os on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria 

relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087526

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles refe-

rentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de hard-

ware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de in-

formação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços de 

aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; servi-

ços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos domínios 

da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha 

de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas telefónicas; 
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fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de 

múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica no domínio do software e 

aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; servi-

ços informáticos, nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores 

registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comu-

nidades virtuais, participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assesso-

ria tecnológica prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; 

serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos 

disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de 

computadores, computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), 

computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais 

(pda) e de leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligen-

tes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computado-

res; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação de 

computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas in-

formáticos; fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores 

para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas 

informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento de páginas web 

para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa e à recuperação 

de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações téc-

nicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por telefone ou através de 

redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados com software; serviços 

informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de dados informáticas e 

de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; conversão 

de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de suportes electróni-

cos; serviços de teste e de avaliação; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de 

interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre compu-

tadores e redes; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática; 

serviços de informações, conhecimentos e testes de segurança informática; serviços de ga-

rantia de qualidade; serviços informáticos relacionados com a certificação de transacções 

comerciais e preparação de relatórios para os mesmos; serviços de segurança para controlo 

de acesso a computadores, redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão 

de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da 

segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das teleco-

municações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas 

de comunicações e transmissão segura de dados e informações; serviços de consultadoria 

nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, 

serviços de segurança de informações, serviços de transmissão segura de informações e de 

dados; serviços de autenticação para segurança informática; autenticação on-line de assina-

turas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; forne-

cimento de informação sobre tecnologia e programação informática através de um website; 

serviços de cartografia; computação em nuvem; serviços de consultadoria, informação e 

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

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087527

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; serviços de vigilância e segurança; serviços de protecção 

pessoal; aluguer de aparelhos; prestação de serviços de protecção através de estações cen-

trais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-roubo e contra incêndios; 

serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, dispositivos de detecção 

de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; serviços domésticos e 

serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados digitais, imagens fixas, 

imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção de um registo de nomes 

de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; serviços de investigação de 

antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos; 

serviços funerários; serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões 

especiais; serviços de tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria re-

lacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087528

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 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 (salva-

mento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transforma-

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

transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos 

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede in-

formática ou de uma base de dados informática); software descarregável para facilitar a 

transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 
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dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; sof-

tware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos 

e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e 

marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores 

laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores 

de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de 

trabalho informáticas; servidores; hardware de rede para computadores e telecomunica-

ções; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e concentradores; mo-

dems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop holders», sacos 

para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; software para 

computadores (incluindo software descarregável da Internet); discos compactos; música 

digital (descarregável da Internet); aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; 

aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefones móveis; jogos, imagens, imagens 

animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; uni-

dades móveis de emissão de rádio e televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos; autofalantes; aparelhos e equipamentos 

para sistemas de posicionamento global (GPS); programas e software para jogos de compu-

tador, electrónicos e de vídeo (incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs 

de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; 

telecomandos; programas de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de 

afixação; cartões de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou 

magnéticos; caixas automáticos, distribuidores de dinheiro; aplicações de software para 

computador, descarregáveis; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para 

impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo 

para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso 

codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo; todos incluí-

dos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087529

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não inclu-

ídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pa-

pelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 
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impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endere-

ços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões de 

lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e mag-

néticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários impressos; manuais 

de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em 

papel; sacos em papel para festas; apoios de páginas de livros; todos incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087530

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; feiras comerciais; sondagens de opinião; 

processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços de agência de publici-

dade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de bases de dados; compila-

ção de informações em bases de dados informáticas; serviços de consultadoria de negócios 

comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de eventos, confe-

rências, programas de formação, programas de aprendizagem, e seminários baseados na 

Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de distribuição de conheci-

mento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de cola-

boração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de projectos de negócios co-

merciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais relacionados com o desen-

volvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, supervisão e acompanha-

mento de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de consultadoria de negócios 

comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais relacionados com a facilitação 

da transacção de negócios comerciais através de redes informáticas locais e mundiais, loca-

lizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande variedade de produtos e 

serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comerciais sobre produtos e ser-

viços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; serviços de consultadoria 

de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa rede informática mundial 

através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, colocar, determinar o estado 

de e executar informações comerciais e encomendas, estabelecer contractos e efectuar 

transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados de encomenda em linha; 

publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mun-

diais; serviços de agências de importação/exportação internacionais; aluguer de espaço pu-

blicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em linha relacionados com a 

venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações comerciais em linha relaciona-
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das com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de produtos de consumo; forneci-

mento de um directório de Websites pertencentes a terceiros para proporcionar transac-

ções comerciais; serviços de consultadoria comercial relacionados com a exploração de um 

mercado electrónico para os compradores e vendedores de produtos e/ou serviços numa 

rede informática mundial; assistência comercial relacionada com facilitação da transacção 

de comércio através de redes informáticas locais ou mundiais; serviços de consultoria em 

gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; publicação de material publici-

tário; comercialização de instalações vagas; difusão de material publicitário, actualização 

de material publicitário, compilação de anúncios para utilização como páginas Web na In-

ternet; aluguer de espaços publicitários; processamento de dados informáticos; serviços de 

informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços de atendimento telefónico (para 

assinantes ausentes); atendimento telefónico (para terceiros); serviços de venda em leilão 

prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de informações de vendas, de negó-

cios, publicitárias e de promoção através de uma rede informática mundial e através da In-

ternet; apresentação de produtos em meios de comunicação para fins de venda a retalho; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um «website» de produtos 

generalizados na Internet e num ponto de venda por grosso; a reunião, para o benefício de 

terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir como-

damente esses produtos a partir de um catálogo de produtos generalizados através de enco-

mendas postais ou por meio de telecomunicações; a reunião, para o benefício de terceiros, 

de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente 

esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; venda a retalho e venda por grosso de 

telefones, telefones móveis, acessórios de telefones móveis, produtos electrónicos e de tele-

comunicações, «hardware» para computadores e «software» para computadores, baterias, 

carregadores de baterias, aparelhos e instrumentos para registar, receber, transmitir e/ou 

reproduzir dados, informação, gravuras, imagens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pe-

dras preciosas, produtos de imprensa, artigos de papelaria e cartões codificados magnética 

e não magneticamente, móveis, molduras, utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidra-

ria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, 

fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electróni-

cos, químicos usados na indústria, ciência, fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, 

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

corpo, óleos essenciais, preparações para limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, 

velas, preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de 

quinquilharia metálica, máquinas e máquinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramen-

tas manuais, computadores, máquinas de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fo-

tográficos, cinematográficos e ópticos, óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos ci-

rúrgicos e médicos, aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, 

refrigeração, secagem, ventilação, distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, ar-

mas de fogo, fogos-de-artifício, artigos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, 

instrumentos musicais, revistas, cartões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas 

de escrever e artigos de escritório, materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso 

na manufactura, materiais para calafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos 

nestas matérias, malas de mão, porta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, 

bagagem, chapéus-de-chuva, espelhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso 

têxtil, cabides, marca-pratos, artigos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinque-

dos e artigos desportivos, alimentos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em con-

serva, secos e cozinhados, geleias e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e 

gorduras comestíveis, café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, 
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frutos e legumes frescos, cerveja, água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alco-

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

blicidade directa por correio; serviços de agência de compra e venda; selecção e aprovisio-

namento de produtos para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); 

serviços retalhistas de grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de 

secretariado; provisão de informação estatística de negócios; organização de exibições para 

fins comerciais ou publicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a com-

pilação e o aluguer de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de adminis-

tração de negócios para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referên-

cia e de colocação de pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações 

(serviços de agência de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; re-

produção de documentos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de 

equipamento de escritório; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de 

negócios relacionados com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração 

de negócios relacionados com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; servi-

ços de beneficência, nomeadamente a organização e condução de projectos de programas 

de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de vendas; fornecimento de 

informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; optimização de motores de 

busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitários através de PPC (pay-per-

-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negócios para prestadores de servi-

ços autónomos; negociação e conclusão de transacções comerciais para terceiros; actualiza-

ção e manutenção de dados em bases de dados informáticas; serviços de gestão de projec-

tos de negócios para projectos de construção; fornecimento de informações comerciais 

através de um website; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relaciona-

dos com todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087531

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 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 : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários «on-line»; serviços de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 
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propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros 

e de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços 

de aconselhamento e consultadoria financeira; «home banking»; serviços bancários provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem de 

acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão de 

crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e de 

investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de in-

formação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços 

de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços de 

débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de car-

tões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões 

de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agência 

para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 

de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos; angariação de fundos para fins de beneficência; organização 

de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas automáticas ou máquinas de 

caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; aluguer e/ou arrendamento de cofres; 

organização de financiamento para projectos de construção; serviços de consultadoria, in-

formação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados; todos incluídos na 

classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087532

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecimento de serviços de teleconferência multimédia, 

de videoconferência e de reuniões em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâneo e assíncrono, documentos, dados 

e imagens através de um navegador Web; fornecimento aos clientes de acesso a relatórios 

em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, vide-

oconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração em 

linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, 
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listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Inter-

net; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma 

plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de 

telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de 

comunicação electrónicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de 

informação (páginas Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de 

telecomunicações à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomuni-

cações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de 

computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens 

auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomen-

sagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; 

aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de 

mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; 

recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/

ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, in-

formação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e 

satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados 

tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; 

serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de or-

dens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que 

permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um ter-

minal de computador e painéis de afixação electrónicos contendo informação de imagens 

fixas e imagens animadas e informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis 

de afixação electrónicos e painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensa-

gens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão 

de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-

mação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de «video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um «website» 

numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos 

e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios; 

fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede mundial de computadores 

para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem 

encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-
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trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão de mensagens 

entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de 

negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda electrónica, 

através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso e recursos 

para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de ligações 

informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087533

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens; armazena-

mento de dados e documentos armazenados electronicamente; informações sobre transpor-

te; corretagem marítima; transporte em veículos automóveis; transportes aéreos; aluguer de 

veículos; adução de água; distribuição de correio; reservas de viagens; transporte por pipe-

-lines; entrega de mercadorias por encomenda postal; serviços de correio especial (mensa-

gens ou mercadorias); serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; serviços 

de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens de iates e/ou 

de barco; serviços de agência de viagem; serviços de reservas e informações sobre viagens; 

serviços de agência de bilhetes para viagens; organização de viagens e informações sobre 

as mesmas, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; 

prestação de informações relativas a viagens e turismo, através da internet ou através de 

redes de telecomunicações; transporte de mercadorias e de passageiros; serviços de emba-

lagem; fornecimento de informações rodoviárias e sobre trânsito, serviços de motorista; 

carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de mudanças; 

mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou de barcos; 

serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e 

fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição e forneci-

mento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de instalação 

de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; exploração de zonas de pista de voo; 

exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; administra-

ção de lugares de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de 

contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de automóveis; aluguer 

e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veículos movidos pelo ho-

mem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânicos; aluguer e/ou leasing 

de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou acondicionamento; alu-
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guer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; recolha de resíduos 

e lixos industriais; agências de desalfandegamento para importação-exportação (despacho 

alfandegário); aluguer de sistemas de navegação; fornecimento de  orientações de condução 

para itinerários de viagem; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087534

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de 

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto inte-

ractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; en-

tretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jo-

gos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas 

com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e cul-

turais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planeamento, 

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

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

de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresentação e 

realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhetes para 

eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou educação prestadas 

em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não transfe-

rível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet; 

serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, produção e dis-

tribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em 

directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela internet, por 

sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento 

musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entreteni-

mento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalís-

tica; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades 

e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da in-

ternet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 

preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados, grá-

ficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; 

fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de 
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grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e 

clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação 

e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de 

moda, espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais; serviços de exposição 

e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas ar-

tes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento 

de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, 

organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de 

produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação 

de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção 

de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de 

instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de 

teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e 

leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; 

aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; 

bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legenda-

gem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimen-

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

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

de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máqui-

nas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de 

gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de educa-

ção e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e formação relacio-

nados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de víde-

os on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria 

relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087535

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles re-

ferentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de har-

dware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de in-

formação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços de 

aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; servi-

ços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos domínios 

da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha 

de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas telefónicas; 
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fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de 

múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica no domínio do software e 

aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; servi-

ços informáticos, nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores 

registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comu-

nidades virtuais, participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assesso-

ria tecnológica prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; 

serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos 

disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de 

computadores, computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), 

computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais 

(pda) e de leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligen-

tes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computado-

res; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação de 

computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas in-

formáticos; fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores 

para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas 

informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento de páginas web 

para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa e à recuperação 

de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações téc-

nicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por telefone ou através de 

redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados com software; serviços 

informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de dados informáticas e 

de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; conversão 

de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de suportes electróni-

cos; serviços de teste e de avaliação; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de 

interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre compu-

tadores e redes; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática; 

serviços de informações, conhecimentos e testes de segurança informática; serviços de ga-

rantia de qualidade; serviços informáticos relacionados com a certificação de transacções 

comerciais e preparação de relatórios para os mesmos; serviços de segurança para controlo 

de acesso a computadores, redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão 

de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da 

segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das teleco-

municações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas 

de comunicações e transmissão segura de dados e informações; serviços de consultadoria 

nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, 

serviços de segurança de informações, serviços de transmissão segura de informações e de 

dados; serviços de autenticação para segurança informática; autenticação on-line de assina-

turas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; forne-

cimento de informação sobre tecnologia e programação informática através de um website; 

serviços de cartografia; computação em nuvem; serviços de consultadoria, informação e 

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

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087536

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; serviços de vigilância e segurança; serviços de protecção 

pessoal; aluguer de aparelhos; prestação de serviços de protecção através de estações cen-

trais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-roubo e contra incêndios; 

serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, dispositivos de detecção 

de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; serviços domésticos e 

serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados digitais, imagens fixas, 

imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção de um registo de nomes 

de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; serviços de investigação de 

antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos; 

serviços funerários; serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões 

especiais; serviços de tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria re-

lacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087537

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : 亞諾派蒙實業公司

   Arnold Palmer Enterprises, Inc.

 地址 Endereço : 美國俄亥俄州克利夫蘭市東9街1360號100室

   1360 East 9th Street, Suite 100, Cleveland, Ohio 44114, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sacos para computadores portáteis, estojos para telemóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087538

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : 亞諾派蒙實業公司

   Arnold Palmer Enterprises, Inc.

 地址 Endereço : 美國俄亥俄州克利夫蘭市東9街1360號100室

   1360 East 9th Street, Suite 100, Cleveland, Ohio 44114, U.S.A.
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Joalharia de fantasia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087539

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : 亞諾派蒙實業公司

   Arnold Palmer Enterprises, Inc.

 地址 Endereço : 美國俄亥俄州克利夫蘭市東9街1360號100室

   1360 East 9th Street, Suite 100, Cleveland, Ohio 44114, 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

[511] 產品 Produtos : Sacos e artigos de bagagem, sacos de ombro, mochilas, sacos de transporte, carteiras, por-

ta-moedas, sacos para estafetas, malas de mão, sacos para usar à cintura, sacos para com-

pras, sacos para cosméticos (não guarnecidos), sacos para equipamento, sacos da moda, 

pastas para executivos, porta-chaves e bagagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087540

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : 亞諾派蒙實業公司

   Arnold Palmer Enterprises, Inc.

 地址 Endereço : 美國俄亥俄州克利夫蘭市東9街1360號100室

   1360 East 9th Street, Suite 100, Cleveland, Ohio 44114, 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 : Vestuário para senhora incluindo jaquetas, casacos, tops e camisas de malha e de tecido, 

pólos, t-shirts, blusas de alças, camisolas, «sweaters», coletes, saias, vestidos, calças, calças 

largas / calças, calções, calças de fato de treino, calças de ganga, macacões, lingerie, vestu-

ário para natação, calçado casual para senhora (excluindo calçado desportivo como sapatos 

de ténis, sapatos de golfe, sandálias para natação sapatos de corrida), luvas para vestir (ex-

cluindo luvas de golfe), «hosiery», chapéus, bonés, suspensórios, lenços e cachecóis.

[540] 商標 Marca : 



N.º 34 — 20-8-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13539

[210] 編號 N.º : N/087541

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : 亞諾派蒙實業公司

   Arnold Palmer Enterprises, Inc.

 地址 Endereço : 美國俄亥俄州克利夫蘭市東9街1360號100室

   1360 East 9th Street, Suite 100, Cleveland, Ohio 44114, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sacos para computadores portáteis, estojos para telemóveis.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, verde, branca e preta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/087542

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : 亞諾派蒙實業公司

   Arnold Palmer Enterprises, Inc.

 地址 Endereço : 美國俄亥俄州克利夫蘭市東9街1360號100室

   1360 East 9th Street, Suite 100, Cleveland, Ohio 44114, U.S.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 : Joalharia de fantasia.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, verde, branca e preta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/087543

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : 亞諾派蒙實業公司

   Arnold Palmer Enterprises, Inc.

 地址 Endereço : 美國俄亥俄州克利夫蘭市東9街1360號100室

   1360 East 9th Street, Suite 100, Cleveland, Ohio 44114, 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

[511] 產品 Produtos : Sacos e artigos de bagagem, sacos de ombro, mochilas, sacos de transporte, carteiras, por-

ta-moedas, sacos para estafetas, malas de mão, sacos para usar à cintura, sacos para com-

pras, sacos para cosméticos (não guarnecidos), sacos para equipamento, sacos da moda, 

pastas para executivos, porta-chaves e bagagem.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, verde, branca e preta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/087544

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : 亞諾派蒙實業公司

   Arnold Palmer Enterprises, Inc.

 地址 Endereço : 美國俄亥俄州克利夫蘭市東9街1360號100室

   1360 East 9th Street, Suite 100, Cleveland, Ohio 44114, 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 : Vestuário para senhora incluindo jaquetas, casacos, tops e camisas de malha e de tecido, 

pólos, t-shirts, blusas de alças, camisolas, «sweaters», coletes, saias, vestidos, calças, calças 

largas / calças, calções, calças de fato de treino, calças de ganga, macacões, lingerie, vestu-

ário para natação, calçado casual para senhora (excluindo calçado desportivo como sapatos 

de ténis, sapatos de golfe, sandálias para natação sapatos de corrida), luvas para vestir (ex-

cluindo luvas de golfe), «hosiery», chapéus, bonés, suspensórios, lenços e cachecóis.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, amarela, verde, branca e preta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/087545

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : 用友軟件股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區北清路68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 : 會計計算機器；計算機存儲器；計算機；便攜計算機；已錄製的計算機程序（程序）；已錄製

的計算機操作程序；計算機軟件（已錄製）；電腦軟件（錄製好的）；信息處理機（中央處理裝

置）；計算機程序 （可下載軟件）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087546

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18
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[730] 申請人 Requerente : 用友軟件股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區北清路68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 : 計算機文檔管理；將信息編入計算機數據庫；計算機數據庫信息編入；計算機數據庫信息系統

化；計算機數據庫信息分類；在計算機檔案中進行數據檢索（替他人）；數據通訊網絡上的在

綫廣告；商業管理諮詢；商業組織諮詢；會計；簿記；繪製賬單；帳目報表；審計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087547

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : 用友軟件股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區北清路68號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 研究與開發（替他人）；計算機編程及相關服務；計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件更

新；計算機軟件升級；計算機數據的復原；計算機軟件維護；計算機系統分析；計算機系統設

計；計算機程序的複製；把有形的數據和文件轉換成電子媒體；計算機程序和數據的數據轉換

（非有形轉換）；技術研究；技術項目研究。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087548

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : 周頌儀

   Cecilia Chau

 地址 Endereço : 澳門筷子基蘭花前地運順新邨B座5樓S座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 電子商務網站。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087549

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18



13542 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 34 期 —— 2014 年 8 月 20 日

[730] 申請人 Requerente : 億濠撲克策劃有限公司

   Macau Billionaire Poker Event Company Limited

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路澳門財富中心17樓A、K室

   Avenida Comercial de Macau, F.I.T. Centre, 17 Andar A, Sala A/K, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機軟件（已錄製），視頻遊戲卡，電子出版物（可下載），計算機程序（可下載軟件），計算

機遊戲軟件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087550

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : 億濠撲克策劃有限公司

   Macau Billionaire Poker Event Company Limited

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路澳門財富中心17樓A、K室

   Avenida Comercial de Macau, F.I.T. Centre, 17 Andar A, Sala A/K, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 印刷品，小冊子（手冊），賀卡，日曆（年曆），傳單，請帖，海報，印刷出版物，宣傳畫，照片（印

製的）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087551

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : 億濠撲克策劃有限公司

   Macau Billionaire Poker Event Company Limited

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路澳門財富中心17樓A、K室

   Avenida Comercial de Macau, F.I.T. Centre, 17 Andar A, Sala A/K, 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 : 25

[511] 產品 Produtos : 襯衫，短袖襯衫，外套，針織服裝，運動衫，套頭衫，制服，夾克（服裝），Ｔ恤衫，帽子（頭

戴）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087552

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : 億濠撲克策劃有限公司

   Macau Billionaire Poker Event Company Limited

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路澳門財富中心17樓A、K室

   Avenida Comercial de Macau, F.I.T. Centre, 17 Andar A, Sala A/K, 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 : 28

[511] 產品 Produtos : 視頻遊戲機，帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲機，娛樂場用視頻遊戲機，紙牌，撲克牌。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087553

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : 億濠撲克策劃有限公司

   Macau Billionaire Poker Event Company Limited

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路澳門財富中心17樓A、K室

   Avenida Comercial de Macau, F.I.T. Centre, 17 Andar A, Sala A/K, 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 : 張貼廣告，戶外廣告，直接郵件廣告，廣告宣傳，無線電廣告，電視廣告，計算機網絡上的在線

廣告。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087554

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : 億濠撲克策劃有限公司

   Macau Billionaire Poker Event Company Limited

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路澳門財富中心17樓A、K室

   Avenida Comercial de Macau, F.I.T. Centre, 17 Andar A, Sala A/K, 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 : 廣播和電視節目製作，錄像帶製作，錄像帶編輯，錄像剪輯，攝影，錄像帶錄製。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087555

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : 海南雪絨花品牌文化推廣有限公司 

 地址 Endereço : 中國海南省海口市金貿區世貿東路2號E幢802房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；飯店；快餐館；茶館；備辦宴席；旅遊房屋出租；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；日間

托兒所（看孩子）；養老院；提供野營場地設施；動物寄養。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087556

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : 廣州市明道燈光科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣州市花都區新華街鏡湖工業區永利路自編86號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 燈；燈罩；漫射燈；照明器械及裝置；照明用發光管；探照燈；路燈；發光二極管（LED）照明器

具；舞臺燈具；日光燈管。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087557

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : Diageo Scotland Limited

 地址 Endereço : Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, Escócia, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas); uísque e bebidas alcoólicas à base de uís-

que.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087558

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/18

[730] 申請人 Requerente : 好彩海鮮火鍋飯店有限公司 

 地址 Endereço : 澳門賈羅布大馬路102號A舖全幢 

 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 : 43

[511] 服務 Serviços : 提供餐飲服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紫色，黃色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/087559

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : Dextra Asia Co., Ltd.

 地址 Endereço : 247 Sarasin Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Uniões de metal para edifícios, materiais de construção forjados, folhas de metal, conecto-

res para reforço de aço em construções de cimento, barras roscadas, acopladores roscados, 

produtos de metal roscados, uniões para barras de reforço, emendas mecânicas, varão para 

betão e cabeça de âncoras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087561

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, 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 : Relógio e relógios de parede e mesa com um sistema de controle de tempo por satélite.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087563

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : 運通集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門祐漢第六街黃金商場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 : 3

[511] 產品 Produtos : 洗頭水，沐浴露。  
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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/087564

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : 運通集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門祐漢第六街黃金商場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，獸藥及衛生用品，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，消毒劑。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087565

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : 運通集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門祐漢第六街黃金商場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 : 30

[511] 產品 Produtos : 茶及茶葉代用品，豆粉，蜂蜜糖漿及非醫用營養品，味精，沙司醬及調味品，酵母。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087566

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : 神威藥業（中國）一人有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路231號南方工業大廈第1座2樓B座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用製劑。  



N.º 34 — 20-8-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13547

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087567

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : 神威藥業（中國）一人有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路231號南方工業大廈第1座2樓B座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087568

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : 神威藥業（中國）一人有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路231號南方工業大廈第1座2樓B座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087569

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : 伊思化妝品株式會社

   It’s skin CO., LTD.

 地址 Endereço : 韓國首爾市江南區彥州路（論峴洞）634號

   (Nonhyeon-dong) 634, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-634 Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 口紅；睫毛膏；粉底；身體乳；護膚保養品；香水；潤髮乳；卸妝劑；化妝品；化妝品組；用於製造

化妝品的芳香精油；假睫毛；浸漬化妝水的紙巾；面膜；化妝用棉棒；眉部化妝品；洗髮精；沐浴

乳；香皂；精油。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087570

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : Uni-Charm Corporation

 地址 Endereço : 182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos; pensos higiénicos; pensos protectores de 

cuecas (higiénicos); tampões para a menstruação; calções higiénicos; fraldas; fraldas-calça 

para bebés; fraldas descartáveis ou fraldas de papel ou celulose para bebés; fraldas ou fral-

das de papel ou celulose sob a forma de calças para bebés; fraldas para bebés; fraldas-calça 

descartáveis de treino para bebés; fraldas para incontinentes; fraldas ou fraldas de papel ou 

celulose para incontinentes sob a forma de calças; pensos para incontinentes; protectores 

para incontinentes; calções para incontinentes; discos (almofadas) de amamentação; cuecas 

para incontinentes; máscaras higiénicas; ligaduras para pensos; emplastros adesivos; algo-

dão hidrófilo; gaze para pensos; papel oleado para fins medicinais; pastilhas farmacêuticas; 

lactose (açúcar do leite); farinha láctea (para bebés); palas oculares para fins medicinais; 

ligaduras auriculares; toalhetes humedecidos, para fins higiénicos ou medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087591

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : 澳門佳作有限公司 

 地址 Endereço : 澳門俾利喇街45至49號聯興工業大廈3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 : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087597

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : 陳會金 
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 地址 Endereço : 中國浙江省臨海市杜橋鎮市場村2-82號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 動物皮；半加工或未加工皮革；仿皮革；小山羊皮；裘皮：（女式）錢包；書包；卡片盒（皮夾

子）；錢包（錢夾）；旅行箱；背包；購物袋；手提包；公文包；運動包；鑰匙盒；毛皮製覆蓋物；

皮製系帶；皮製帶子；傘；傘套；手杖；系狗皮帶；皮帶（鞍具）；支票夾（皮革製）；護照夾（皮

革製）；皮帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087598

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : 陳會金 

 地址 Endereço : 中國浙江省臨海市杜橋鎮市場村2-82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 : 工作服；襯衣；絨衣；服裝；成品衣；褲子；運動衫；夾克（服裝）；皮衣；Ｔ恤衫；內褲（服裝）；

內衣；睡衣；乳罩；浴衣；嬰兒全套衣；游泳衣；體操服；防水服；化裝舞會用服裝；足球鞋；體操

鞋；鞋（腳上的穿着物）；運動鞋；鞋用金屬配件；鞋底；帽子（頭戴）；襪；手套（服裝）；披肩；

領帶；圍巾；背帶；服裝帶（衣服）；腰帶；皮帶（服飾用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087599

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : 陳會金 

 地址 Endereço : 中國浙江省臨海市杜橋鎮市場村2-82號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 動物皮；半加工或未加工皮革；仿皮革；小山羊皮；裘皮：（女式）錢包；書包；卡片盒（皮夾

子）；錢包（錢夾）；旅行箱；背包；購物袋；手提包；公文包；運動包；鑰匙盒；毛皮製覆蓋物；

皮製系帶；皮製帶子；傘；傘套；手杖；系狗皮帶；皮帶（鞍具）；支票夾（皮革製）；護照夾（皮

革製）；皮帶。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087603

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : 上海世好餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市普陀區祁連山南路588弄2號樓3樓 

 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 : 穀粉製食品；（意大利式）方形餃；餡餅；壽司；春卷；穀類製品；穀粉製食用麵團；麵條；麵粉

製品；以穀物為主的零食小吃；醋；醬油；調味品；番茄醬；調味料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087604

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : 上海世好餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市普陀區祁連山南路588弄2號樓3樓 

 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；飯店；餐館；自助餐館；快餐

館；酒吧服務；假日野營住宿服務；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；烹飪設備出租；寄宿處預

訂；旅館預訂。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087605

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : 上海世好餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市普陀區祁連山南路588弄2號樓3樓 

 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 : 特許經營的商業管理；飯店商業管理；商業評估；替他人推銷；打字；文字處理；辦公機器和設

備出租；廣告；廣告宣傳；商業管理輔助；外購服務（商業輔助）；進出口代理；市場營銷；替他

人採購（替其他企業購買商品或服務）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087606

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : 波導科技集團股份有限公司

   BIRD SCI-TECH GROUP CO., LTD

 地址 Endereço : 中國浙江省奉化市岳林東路499號

   No. 499, Yuelin East Road, Fenhua City, Zhejiang, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 數據處理設備；電腦；筆記本電腦；可攜式電腦；平板電腦；手提電話；電話機；電腦軟體（已錄

製）；運載工具用導航儀器（隨載電腦）；智能手機；電話線；全球定位系統（GPS）設備；電源

材料（電線、電纜）；錄音裝置；接線盒（電）；電開關；電池；可下載的電腦應用軟體；電池充電

器；耳塞機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087607

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : 色彩網絡控股有限公司

   Color-i Holdings Limited

 地址 Endereço : 英屬維京群島托爾托拉島羅德城海外註冊中心郵箱957箱

   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 : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件更新；計算機軟件出租；計算機軟件安裝；計算機軟

件諮詢；提供互聯網搜尋引擎；網站設計諮詢；軟件運營服務；信息技術諮詢服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087608

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : 色彩網絡控股有限公司

   Color-i Holdings Limited

 地址 Endereço : 英屬維京群島托爾托拉島羅德城海外註冊中心郵箱957箱

   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 : 38

[511] 服務 Serviços : 信息傳送；電話業務；電話通訊；移動電話通訊；計算機終端通訊；計算機輔助信息和圖像傳

送；電信信息；尋呼（無線電、電話或其他電子通訊工具）；提供與全球計算機網路的電訊聯接

服務；為電話購物提供電訊渠道。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087609

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : 色彩網絡控股有限公司

   Color-i Holdings Limited

 地址 Endereço : 英屬維京群島托爾托拉島羅德城海外註冊中心郵箱957箱

   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 : 35

[511] 服務 Serviços : 張貼廣告；廣告宣傳本的出版；廣告宣傳；無線電廣告；廣告代理；廣告空間出租；計算機網路

上的在線廣告；在通訊媒體上出租廣告時間；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告版面設

計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087610

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : 梁偉鋒

   LEONG WAI FONG

 地址 Endereço : 澳門殷皇子大馬路華榕大廈N座19樓B座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087615

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : 名店有限公司 

 地址 Endereço : 澳門上海街51號新世界帝濠酒店地下k舖 

 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 皮包、皮鞋、手袋、男裝及女裝的實業經營及廣告。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087616

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : Cisco Technology, Inc.

 地址 Endereço : 170 West Tasman Drive, San Jose, California 95134, 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 : Aparelhos eléctricos e científicos, software informático descarregáveis para facilitar a 

transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz, e imagens através da In-

ternet, software informático descarregáveis que permite aos utilizadores a participar em 

reuniões e aulas via rede (web), com acesso a dados, documentos, imagens e aplicação de 

software através de programas de navegação da rede (web), software informático descarre-

gáveis de acesso, visualização, e controlo de computadores remotos e redes informáticas, 

publicações electrónicas descarregáveis em forma de artigos, papeis, e materiais de instru-

ção nos sectores de telecomunicações, Internet, formação, comércio, vendas, e marketing.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087617

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : INMEDIA ÁSIA COMUNICAÇÃO LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, n.º 759, 5.º andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Suportes de registo magnético; CD ROMS; computadores; publicações electrónicas (des-

carregáveis da Internet); programas informáticos; software para base de dados de pesquisa; 

guias de viagem, de turismo e de restaurantes em suportes electrónicos para processamen-

to de dados; guias de viagem, de turismo e de restaurantes gravados em meios de armaze-

namento.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Circulo cor-de-laranja, com contornos brancos de uma tigela e pauzinhos pretos. Letras e 

caractéres pretos (tal como exemplar de marca).
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[210] 編號 N.º : N/087618

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : INMEDIA ÁSIA COMUNICAÇÃO LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, n.º 759, 5.º andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Impressos, periódicos, directórios; guias de viagem, turismo e restauração nomeadamente 

guias (impressos) de actividades, bares, restaurantes, lojas e estabelecimentos similares; 

jornais, revistas, brochuras, folhetos, livros, produtos de impressão, mapas e fotografias.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Circulo cor-de-laranja, com contornos brancos de uma tigela e pauzinhos pretos. Letras e 

caractéres pretos (tal como exemplar de marca).

[210] 編號 N.º : N/087619

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : INMEDIA ÁSIA COMUNICAÇÃO LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, n.º 759, 5.º andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; servi-

ços de publicidade de marketing; publicação de material publicitário e aluguer de espaços 

publicitários em revistas, mapas, publicações impressas, publicações periódicas, listas te-

lefónicas, listas de fax, listas de endereços postais, listas de endereços electrónicos, guias 

turísticos e mapas turísticos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Circulo cor-de-laranja, com contornos brancos de uma tigela e pauzinhos pretos. Letras e 

caractéres pretos (tal como exemplar de marca).

[210] 編號 N.º : N/087620

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : INMEDIA ÁSIA COMUNICAÇÃO LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, n.º 759, 5.º andar, Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecimento de ligações de telecomunicações para a In-

ternet ou bases de dados; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e 

imagens com apoio informático; serviços de envio e expedição de mensagens electrónicas; 
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transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; fornecimento de telecomunicações 

para acesso a aparelhos de codificação e descodificação de sinais; fornecimento de unida-

des de telecomunicações para discussão e conversação interactiva; distribuição de guias 

de viagem, de turismo e de restaurantes através de telecomunicações e portais na internet; 

serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supra 

mencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Circulo cor-de-laranja, com contornos brancos de uma tigela e pauzinhos pretos. Letras e 

caractéres pretos (tal como exemplar de marca).

[210] 編號 N.º : N/087621

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[730] 申請人 Requerente : Kawai Musical Instruments Manufacturing Co., Ltd.

 地址 Endereço : No. 200, Terajima-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 樂器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087622

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[730] 申請人 Requerente : Cofaco Açores – Indústria de Conservas, S.A.

 地址 Endereço : Rua da Lapinha, Rabo de Peixe, Ribeira Grande (Açores), Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Conservas de peixe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087624

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[730] 申請人 Requerente : Société Jas Hennessy & Co.

 地址 Endereço : Rue de la Richonne, 16100 Cognac, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 33

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

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/23 13/4056586 法國 França

[210] 編號 N.º : N/087625

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[730] 申請人 Requerente : THIRD GENERATION F&B GROUP LIMITED

 地址 Endereço : Room 1708, Dominion Centre, 43-59 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Restaurantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087626

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[730] 申請人 Requerente : THIRD GENERATION F&B GROUP LIMITED

 地址 Endereço : Room 1708, Dominion Centre, 43-59 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Restaurantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087628

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[730] 申請人 Requerente : 舉杯餐廳文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門氹仔布拉干薩街華寶花園地下113-115 R舖 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43
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[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 : 黑色，白色，黃色，橙色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/087629

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[730] 申請人 Requerente : 舉杯餐廳文化有限公司 

 地址 Endereço : 澳門氹仔布拉干薩街華寶花園地下113-115 R舖 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 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 : 黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/087630

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[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/087631

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[730] 申請人 Requerente : CHESTER BARRIE LIMITED

 地址 Endereço : Unit 8, Wheatcroft Business Park, Landmere Lane, Nottingham, NG12 4DG, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuários; calçado; chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087632

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[730] 申請人 Requerente : ROLEX SA

 地址 Endereço : Rue François-Dussaud 3-5-7, 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, artigos cronométricos, nomeadamente relógios, relógios de pulso, 

componentes para artigos cronométricos e acessórios para artigos cronométricos não in-

cluídos noutras classes, relógios de parede e mesa e outros instrumentos cronométricos, 

cronómetros, cronógrafos (para artigos cronométricos), aparelhos para cronómetros de 

eventos desportivos, aparelhos e instrumentos para medição e indicação do tempo não 

incluídos noutras classes; ponteiros de relógios (para artigos cronométricos), mostradores 

(para artigos cronométricos), caixas, estojos e estojos para oferta para artigos cronométri-

cos e artigos de joalharia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087633

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 昊泓網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門氹仔成都街401號濠景花園25座牡丹苑17樓A 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦軟件（錄製好的）；電子出版物（可下載）；計算機程序（可下載軟件）；計算機遊戲軟件；

可下載的音樂文件；可下載的影像文件；電子監控裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，綠色，橙色，黑色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/087634

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 昊泓網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門氹仔成都街401號濠景花園25座牡丹苑17樓A 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告空間出租；計算機網絡上的在線廣告；在通訊媒體上出租廣告時間；為零售目的在

通訊媒體上展示商品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087635

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 昊泓網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門氹仔成都街401號濠景花園25座牡丹苑17樓A 

 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 : 債務托收代理；組織收款；金融服務；信用卡服務；借記卡服務；電子轉帳；金融信息；與信用卡

有關的調查；電子轉帳；募集慈善基金。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087636

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 昊泓網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門氹仔成都街401號濠景花園25座牡丹苑17樓A 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 計算機終端通訊；提供計算機網絡訪問時間出租；提供互聯網聊天室；提供數據庫接入服務；

提供在線論壇；視頻會議服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087637

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24
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[730] 申請人 Requerente : 昊泓網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門氹仔成都街401號濠景花園25座牡丹苑17樓A 

 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 : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件設計；計算機軟件維護；把有形的數據和文件轉換成電子媒體；替他人創建和維護

網站；計算機程序和數據的數據轉換（非有形轉換）；提供互聯網搜索引擎；網絡設計諮詢。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087638

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[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/087639

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[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/087640

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[730] 申請人 Requerente : 澳門歐美藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166-190號永好工業大廈11樓B 

 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 : 30
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[511] 產品 Produtos : 保健品（非醫用）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087641

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[730] 申請人 Requerente : 澳門歐美藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166-190號永好工業大廈11樓B 

 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 : 批發，零售服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087642

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[730] 申請人 Requerente : 澳門歐美藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166-190號永好工業大廈11樓B 

 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 : 醫用藥品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087643

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[730] 申請人 Requerente : 澳門歐美藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166-190號永好工業大廈11樓B 

 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 : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用保健食品。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087644

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[730] 申請人 Requerente : 澳門歐美藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166-190號永好工業大廈11樓B 

 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 : 批發，零售服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087645

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[730] 申請人 Requerente : 澳門歐美藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166-190號永好工業大廈11樓B 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金黃色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/087646

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[730] 申請人 Requerente : 澳門歐美藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166-190號永好工業大廈11樓B 

 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 : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用保健食品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金黃色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/087647

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[730] 申請人 Requerente : 澳門歐美藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166-190號永好工業大廈11樓B 

 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 : 批發，零售服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金黃色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/087651

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[730] 申請人 Requerente : 廣東皇家騎士貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區北環路梅林多麗工業區1棟6層628房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；麥芽啤酒；薑汁啤酒；葡萄汁；汽水；無酒精蘋果酒；純淨水（飲料）；飲料香精；豆類飲

料；蘇打水。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087652

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[730] 申請人 Requerente : 鄭建勇 

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市寮步鎮良平社區萬科城市高爾夫花園橡樹街北座28號商舖 

 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；糖；蜂蜜；冰糖燕窩；餅乾；粽子；穀類製品；麵條；玉米花；調味品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、灰色、土黃色、白色、棕色、紅色、藍色，如圖所示。 



13564 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 34 期 —— 2014 年 8 月 20 日

[210] 編號 N.º : N/087653

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 倫錦均

   Lun Kam Kuan

 地址 Endereço : 澳門氹仔官也街31號閣樓 

 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/087654

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 倫錦均

   Lun Kam Kuan

 地址 Endereço : 澳門氹仔官也街31號閣樓 

 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/087655

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 鴻業集團控股有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場6樓R座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 房屋建築。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087657

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23



N.º 34 — 20-8-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13565

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No. 9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 衛生用品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087658

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No. 9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明、加熱、蒸汽發生、烹飪、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生用裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087659

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No. 9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 報紙；期刊；紙；複寫紙；衛生紙；卡紙板製品；印刷品；印刷出版物；圖畫；包裝用紙袋或塑料

袋（信封；小袋）；辦公室用打孔器；文具；墨汁；印章（印）；鋼筆；傢俱除外的辦公必需品；繪

畫材料；紙製和纖維製嬰兒尿褲（一次性）；教學材料（儀器除外）；建築模型。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087660

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No. 9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱；鏡子；相框；不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠

母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑膠製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087661

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No.9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 貨物展出；樣品散發；廣告；廣告宣傳；商業管理輔助；商業管理和組織諮詢；商業研究；商業

管理顧問；特許經營的商業管理；進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品

或服務）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087662

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No. 9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 搬運；卸貨；貨物遞送；貨運；運送傢俱；運輸；運送乘客；貨物發運；廢物的運輸和貯藏；運輸

資訊；運輸預訂；交通資訊；物流運輸；汽車運輸；貨物貯存；貯藏；倉庫貯存。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087663

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No. 9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 紙張加工；書籍裝訂；紙張處理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087664

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No. 9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 衛生用品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087665

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No.9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11
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[511] 產品 Produtos : 照明、加熱、蒸汽發生、烹飪、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生用裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087666

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No. 9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 報紙；期刊；紙；複寫紙；衛生紙；卡紙板製品；印刷品；印刷出版物；圖畫；包裝用紙袋或塑料

袋（信封；小袋）；辦公室用打孔器；文具；墨汁；印章（印）；鋼筆；傢俱除外的辦公必需品；繪

畫材料；紙製和纖維製嬰兒尿褲（一次性）；教學材料（儀器除外）；建築模型。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087667

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No. 9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱；鏡子；相框；不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠

母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑膠製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087668

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED
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 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No. 9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 貨物展出；樣品散發；廣告；廣告宣傳；商業管理輔助；商業管理和組織諮詢；商業研究；商業

管理顧問；特許經營的商業管理；進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品

或服務）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087669

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No. 9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 搬運；卸貨；貨物遞送；貨運；運送傢俱；運輸；運送乘客；貨物發運；廢物的運輸和貯藏；運輸

資訊；運輸預訂；交通資訊；物流運輸；汽車運輸；貨物貯存；貯藏；倉庫貯存。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087670

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No. 9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 紙張加工；書籍裝訂；紙張處理。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087671

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No.9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 衛生用品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087672

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No.9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明、加熱、蒸汽發生、烹飪、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生用裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087673

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No.9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 報紙；期刊；紙；複寫紙；衛生紙；卡紙板製品；印刷品；印刷出版物；圖畫；包裝用紙袋或塑料

袋（信封；小袋）；辦公室用打孔器；文具；墨汁；印章（印）；鋼筆；傢俱除外的辦公必需品；繪

畫材料；紙製和纖維製嬰兒尿褲（一次性）；教學材料（儀器除外）；建築模型。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087674

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No.9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱；鏡子；相框；不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠

母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑膠製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087675

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No.9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 貨物展出；樣品散發；廣告；廣告宣傳；商業管理輔助；商業管理和組織諮詢；商業研究；商業

管理顧問；特許經營的商業管理；進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品

或服務）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087676

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No.9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 搬運；卸貨；貨物遞送；貨運；運送傢俱；運輸；運送乘客；貨物發運；廢物的運輸和貯藏；運輸

資訊；運輸預訂；交通資訊；物流運輸；汽車運輸；貨物貯存；貯藏；倉庫貯存。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087677

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No.9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 紙張加工；書籍裝訂；紙張處理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087678

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No.9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 衛生用品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087679

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No.9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11
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[511] 產品 Produtos : 照明、加熱、蒸汽發生、烹飪、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生用裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087680

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No.9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 報紙；期刊；紙；複寫紙；衛生紙；卡紙板製品；印刷品；印刷出版物；圖畫；包裝用紙袋或塑料

袋（信封；小袋）；辦公室用打孔器；文具；墨汁；印章（印）；鋼筆；傢俱除外的辦公必需品；繪

畫材料；紙製和纖維製嬰兒尿褲（一次性）；教學材料（儀器除外）；建築模型。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087681

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No.9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱；鏡子；相框；不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠

母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑膠製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087682

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No.9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK
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 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 貨物展出；樣品散發；廣告；廣告宣傳；商業管理輔助；商業管理和組織諮詢；商業研究；商業

管理顧問；特許經營的商業管理；進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品

或服務）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087683

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No.9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 搬運；卸貨；貨物遞送；貨運；運送傢俱；運輸；運送乘客；貨物發運；廢物的運輸和貯藏；運輸

資訊；運輸預訂；交通資訊；物流運輸；汽車運輸；貨物貯存；貯藏；倉庫貯存。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087684

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 綜合環保商標有限公司

   IWS LOGO COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座28樓2802-2804室

   Rm 2802-2804, 28/F, Tower 6, The Gateway, No.9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 紙張加工；書籍裝訂；紙張處理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087685

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23
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[730] 申請人 Requerente : 丁國權 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : 顏料，清漆，漆，防鏽劑和木材防腐劑，著色劑，媒染劑，未加工的天然樹脂，畫家、裝飾家、印

刷商和藝術家用金屬箔及金屬粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087686

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 丁國權 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[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 : 

[210] 編號 N.º : N/087687

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 丁國權 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室 

 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 : 普通金屬及其合金，金屬建築材料，可移動金屬建築物，鐵軌用金屬材料，非電氣用纜索和金

屬線，小五金具，金屬管，保險箱，不屬別類的普通金屬製品，礦砂。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087688

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 丁國權 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 機器和機床，馬達和發動機（陸地車輛用的除外），機器傳動用聯軸節和傳動機件（陸地車輛

用的除外），非手動農業工具，孵化器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087689

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 丁國權 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用具

及儀器，處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和器具，錄製、通訊、重放聲音和形象的

器具，磁性數據載體，錄音盤，自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構，現金收入記錄機，計算

機器，數據處理裝置和計算機，滅火器械。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087690

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 丁國權 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明、加溫、蒸汽、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生設備裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087691

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 丁國權 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14
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[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。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087692

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 丁國權 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的橡膠、古塔膠、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/087693

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 丁國權 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬的建築材料，建築用非金屬剛性管，瀝青，柏油，可移動非金屬建築物，非金屬碑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087694

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 丁國權 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室 

 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 : 傢俱，鏡子，相框，不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠

母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑料製品。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087695

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 丁國權 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家庭或廚房用具及容器，梳子及海綿，刷子（畫筆除外），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/087696

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 丁國權 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 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/087697

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 丁國權 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087698

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 丁國權 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 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/087699

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 丁國權 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電信。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087700

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 丁國權 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室 

 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 : 材料處理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087701

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 丁國權 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室 

 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 : 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 : 

[210] 編號 N.º : N/087702

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 丁國權 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務，臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087703

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 丁國權 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療服務，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/087704

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 丁國權 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區芳甸路333弄16號602室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 法律服務，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 : 
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[210] 編號 N.º : N/087706

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : Uni-Charm Corporation

 地址 Endereço : 182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos; pensos higiénicos; pensos protectores de 

cuecas (higiénicos); tampões para a menstruação; calções higiénicos; fraldas; fraldas-calça 

para bebés; fraldas descartáveis ou fraldas de papel ou celulose para bebés; fraldas ou fral-

das de papel ou celulose sob a forma de calças para bebés; fraldas para bebés; fraldas-calça 

descartáveis de treino para bebés; fraldas para incontinentes; fraldas ou fraldas de papel ou 

celulose para incontinentes sob a forma de calças; pensos para incontinentes; protectores 

para incontinentes; calções para incontinentes; discos (almofadas) de amamentação; cuecas 

para incontinentes; máscaras higiénicas; ligaduras para pensos; emplastros adesivos; algo-

dão hidrófilo; gaze para pensos; papel oleado para fins medicinais; pastilhas farmacêuticas; 

lactose (açúcar do leite); farinha láctea (para bebés); palas oculares para fins medicinais; 

ligaduras auriculares; toalhetes humedecidos, para fins higiénicos ou medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087707

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : Bulgari S.p.A.

 地址 Endereço : 11 Lungotevere Marzio, Rome, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavandaria; preparações para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, lo-

ções para os cabelos; dentífricos; fragrâncias e perfumes; extractos de perfumes; perfumes 

sólidos; perfumes; óleos para perfumes e fragrâncias;  produtos aromáticos para perfumes; 

bases para perfumes florais; óleos naturais para perfumes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087710

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[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 e substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal e clínico; formulas lácteas 

para bebés, alimentos, bebidas e substâncias alimentares para bebés; formulas lácteas para 
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crianças, alimentos, bebidas e substâncias alimentares para crianças adaptadas para uso 

medicinal; alimentos e substâncias alimentares para bebés, crianças e inválidos adaptadas 

para uso medicinal; alimentos e substâncias alimentares para mulheres grávidas e mulhe-

res em período de amamentação adaptadas para uso medicinal; suplementos nutricionais  e 

dietéticos adaptados para uso medicinal; preparações de vitaminas, suplementos alimenta-

res com minerais adaptados para uso medicinal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087711

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[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 maris-

co; leite, produtos alimentares com uma base de leite; sucedâneos do leite; bebidas à base 

de leite; bebidas à base de leite contendo cereais e/ou chocolate; sobremesas à base de leite 

e de natas; iogurtes; leite de soja (substituto do leite), produtos à base de soja.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087712

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : Ferrari S.p.A.

 地址 Endereço : Via Emília Est, 1163 Modena, 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 : Preparações para limpeza para todos os fins; óleos para fins de limpeza; preparações para 

remoção de ferrugem; líquidos de limpeza de pára-brisas; cera para veículos automóveis; 

graxa de polimento para veículos automóveis; preparações para limpeza de carburadores 

e de motores de arranque; preparações para limpeza de carpetes e tapetes; produtos de 

limpeza para pneus e rodas de veículos; produtos de limpeza para automóveis; panos im-

pregnados com detergente para limpeza; desengordurantes que não sejam para uso em pro-

cessos de fabricação; detergentes para veículos automóveis; preparações para polimento; 

cera de polimento; preparações para limpar, proteger e preservar as superficies de veículos; 

produtos de limpeza para couro; cremes para couro; cremes para sapatos e botas; graxas 

para sapatos e botas; cera para sapatos; sabão; sabonetes em forma líquida, sólida ou de 

gel; sabão de barbear; leite de limpeza para fins higiénicos; loções para limpeza da pele; 

cremes para limpeza da pele; detergentes que não sejam para uso em operações de fabrico 
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e para fins médicos; champôs; perfumes; «eau de parfum» ou água perfumada; bases para 

perfumes de flores; extractos de flores (perfumes); loções pós-barba; cremes pós-barba; 

desodorizantes para uso pessoal; água de «toilette»; água de colónia; óleos essenciais para 

uso pessoal; água aromatizada; anti-transpirantes (produtos de higiene pessoal); prepara-

ções de aromaterapia; «potpourris» ou flores secas (fragrâncias); saquetas para perfumar a 

roupa; saquetas perfumantes; preparações para perfumar o ar; fragrâncias; desodorizantes 

para animais de estimação; incenso; cosméticos; produtos de higiene pessoal; jogos de cos-

méticos; cremes cosméticos; cremes para a face; cremes anti-envelhecimento; cremes para 

o corpo; preparações cosméticas para o banho; sais de banho, para uso não medicinal; géis 

de banheira e chuveiro ou géis de banho; espuma de banho; óleos de banho; pérolas de ba-

nho; bálsamos excepto para fins médicos; exfoliantes faciais; máscaras de beleza; corantes 

para fins higiénicos; preparações de remoção de cor; lápis cosméticos; lápis de sobrancelha; 

ruges («rouges»); batons; caixas para batons; brilho para os lábios; rímel; maquilhagem em 

pó; pó facial ou pó de arroz; produtos de maquilhagem; preparações para retirar maquilha-

gem; bases de maquilhagem; cosméticos para sobrancelhas; sombra para os olhos; prepara-

ções cosméticas para pestanas; preparações cosméticas para emagrecimento; preparações 

cosméticas para cuidados da pele; transferências decorativas para uso cosmético; pestanas 

postiças; unhas postiças; aspersor ou laca para cabelo; preparações para ondular o cabelo; 

gel para cabelo e mousse para cabelo; loções para o cabelo; amaciadores para cabelo; hi-

dratantes de cabelo; espuma para dar forma ao cabelo; loções para uso cosmético; loções 

para o corpo; óleos para uso cosmético; óleos de «toilette» ou higiene pessoal; preparações 

para cuidados das unhas; verniz para as unhas; produtos para retirar verniz das unhas; 

adesivos ou decalques artísticos para unhas; pomadas para uso cosmético; pedra-pomes; 

preparações de protecção solar; preparações para bronzear (cosméticos); géis de massagem 

excepto para fins medicinais; pó de talco, para uso higiénico; tecidos impregnados com 

loções cosméticas; aspersores para refrescar o hálito; géis para uso cosmético; bálsamos de 

barbear; creme de barbear; produtos depilatórios; adesivos para fins cosméticos; jogos de 

cosméticos infantis; cosméticos para animais; algodão para fins cosméticos; cotonetes para 

uso cosmético; dentífricos; elixir enxaguante para a boca, para uso não medicinal; géis cla-

readores ou branqueadores dentais; polidores de próteses.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/23 MO2013C000927 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/087713

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : Ferrari S.p.A.

 地址 Endereço : Via Emília Est, 1163 Modena, 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; óculos de sol; óculos reflectores ou anti-encandeamento; óculos protectores para 

desporto; óculos de natação; estojos para óculos e óculos de sol; lentes de óculos e óculos 

de sol; armações para óculos e óculos de sol; correntes para óculos e óculos de sol; cordões 

para óculos e óculos de sol; pince-nez; estojos para pince-nez; correntes para pince-nez; 
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cordões para pince-nez; suportes para pince-nez; lentes de contacto; lentes correctivas (óp-

tica); lupas (óptica); caixas ou estojos adaptadas para lentes de contacto; óculos 3D; apare-

lhos e instrumentos ópticos; binóculos; caixas ou estojos para binóculos; microscópios; te-

lescópios; programas gravados para jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; «software» 

de jogos electrónicos para dispositivos electrónicos portáteis; «software» de jogos electró-

nicos para telefones móveis ou telemóveis; «software» de jogos de computador; programas 

gravados para jogos electrónicos; cartuchos com jogos para uso com aparelhos de jogos 

electrónicos; cartuchos com jogos de computador; cartuchos com jogos de vídeo; discos 

para jogos electrónicos; discos de jogos de vídeo; cassetes de jogos de computador; cassetes 

de jogos de vídeo; manípulos («joysticks») de jogos de computador; carregadores para ma-

nípulos («joystick»); cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo; ratos para má-

quinas de jogos de vídeo; simuladores para a direcção e o controlo de veículos; simuladores 

para treino desportivo; volantes para computadores pessoais («PCs») com sistemas de mu-

danças a duas velocidades; auriculares usados para ligação a jogos portáteis; computadores 

pessoais; computadores portáteis («laptops»); computadores portáteis («tablet computers»); 

«software» gravado de computador; programas de computador («software») descarregável; 

«software» de protecção de computadores; aplicações de «software» de computadores, des-

carregáveis; «software» de protecção de ecrã («screensaver») de computadores; malas e es-

tojos ou bolsas adaptadas ou concebidas com formato para conter computadores; estojos e 

bolsas para computadores portáteis («laptops»); malas adaptadas para computadores portá-

teis («laptops»); malas para transportar computadores portáteis («laptops»); malas para 

transportar computadores; malas protectoras para computadores portáteis («tablets»); ca-

pas protectoras para computadores portáteis («tablets»); bolsas para computadores portá-

teis («laptops»); plataformas de recepção («docking station») para computadores portáteis 

(«laptops»); malas e estojos ou bolsas adaptadas ou concebidas com formato para conter 

baterias ou pilhas para computadores portáteis («notebook computers»); teclados de com-

putadores; memórias de computador; monitores ou ecrãs (Hardware de computador); im-

pressoras de computador; «modems»; leitores de imagem («scanners») (equipamento de 

processamento de dados); cartões de computador de rede de área local («LAN») para liga-

ção de dispositivos de computadores portáteis a redes de computadores; leitores de disque-

tes de computador; telefones; telefones portáteis; telefones sem fio; telefones móveis ou te-

lemóveis; capas para telefones móveis ou telemóveis; suportes para telefones móveis ou te-

lemóveis; malas e estojos ou bolsas adaptadas ou concebidas com formato para conter tele-

fones móveis ou telemóveis; cordões, fitas, fios, tiras ou correias para telefones móveis ou 

telemóveis; telefones inteligentes («smartphones»); capas para telefones inteligentes 

(«smartphones»); suportes para telefones inteligentes («smartphones»); caixas ou capas 

protectoras para telefones inteligentes («smartphones»); carregadores de baterias de telefo-

nes móveis ou telemóveis para uso em veículos; leitores de livros electrónicos; caixas ou ca-

pas protectoras para leitores de livros electrónicos («e-books»); caixas ou capas protectoras 

para assistentes digitais pessoais; almofadas para ratos; ratos (periféricos de computador); 

apoio de descanso de pulso para uso com computadores; capacetes de protecção; capacetes 

de protecção para desporto; capacetes de protecção para crianças; capacetes para equita-

ção; fatos de corrida automóvel à prova de fogo para fins de protecção; visores faciais para 

protecção contra acidentes, irradiação e fogo; luvas para protecção contra acidentes; bala-

clavas para protecção contra acidentes, irradiação e fogo; sapatos para protecção contra 

acidentes, irradiação e fogo; botas para protecção contra acidentes, irradiação e fogo; dis-

positivos protectores para uso pessoal contra acidentes; casacos para protecção contra aci-

dentes, irradiação e fogo; coletes para protecção contra acidentes, irradiação e fogo; calças 

para protecção contra acidentes, irradiação e fogo; fatos para protecção contra acidentes, 

irradiação e fogo; roupa para protecção contra acidentes, irradiação e fogo; vestuário para 
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protecção contra fogo; aparelhos e instrumentos de socorro ou salvamento; filmes cinema-

tográficos pré-gravados; CD-ROMSs com corridas de carros e a história do fabrico do au-

tomóvel; DVDs com corridas de carros e a história do fabrico do automóvel; CD-ROMs 

com carros e automóveis de alta competição; DVDs com carros e automóveis de alta com-

petição; ficheiros de música descarregáveis; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros 

de vídeo descarregáveis; publicações electrónicas descarregáveis; toques ou avisos sonoros 

e gráficos descarregáveis para telefones móveis ou telemóveis; discos compactos (áudio e 

vídeo); discos versáteis digitais («DVDs»); suportes e caixas para discos compactos e 

DVDs; leitores de MP3; caixas protectoras para leitores de MP3; leitores de discos compac-

tos («CDs»); leitores e gravadores de DVD; caixas adaptadas para leitores de CD; caixas 

adaptadas para leitores de DVD; caixas protectoras para transportar leitores de música 

portáteis; caixas para leitores de música e de vídeo; leitores digitais de áudio; rádios; trans-

ceptores de mão («walkie-talkies»); microfones; auscultadores, auriculares; auscultadores 

para os ouvidos; caixas para auscultadores; altifalantes; leitores multimédia portáteis; apa-

relhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; sistema estereofónico de alta-

-fidelidade composto de estéreo, colunas de som; ecrãs de cristal líquido e auscultadores; 

sistemas estereofónicos caseiros compostos de colunas de som ou altifalantes («home thea-

ter»); reprodutores de aumento de som («cube subwoofers»), carregadores de DVD e am-

plificadores ou receptores de sistemas estereofónicos caseiros de áudio e vídeo; ecrãs de ví-

deo; ecrãs de cristal líquido; ecrãs de projecção; ecrãs ou monitores; aparelhos de projec-

ção; aparelhos de verificação de velocidade para veículos; aparelhos de direcção automática 

de veículos; indicadores automáticos de baixa pressão dos pneus de veículos; aparelhos de 

estabilização de voltagem para veículos; conta-quilómetros para veículos; conjuntos/pacote 

«mãos-livres» para telemóveis («kits»); fechaduras eléctricas, para veículos; chaves electró-

nicas para automóveis; unidades de controlo do sistema centralizado de fecho para veícu-

los; aparelho de navegação para veículos (computadores de bordo); acumuladores electró-

nicos para veículos; baterias eléctricas para veículos; registadores de quilómetros para veí-

culos; rádios para veículos; televisões para carros; aparelhos de controlo remoto; cabos de 

arranque para motores; termóstatos para veículos; triângulos de sinalização de avaria para 

veículos; interruptores de desactivação de sacos ou almofadas de ar («airbags») para veícu-

los automóveis, aparelhos de advertência anti-roubo; aparelho eléctrico de monitorização; 

aparelho eléctrico de regularização; extintores de incêndio; antenas para carros; alarmes 

sonoros; máquinas fotográficas; máquinas fotográficas descartáveis; máquinas de vídeo; 

máquinas digitais; máquinas cinematográficas; malas e bolsas especialmente adaptadas 

para máquinas fotográficas e equipamento fotográfico; estojos especialmente feitos para 

aparelhos e instrumentos fotográficos; molduras digitais; impressoras fotográficas; relógios 

de ponto (dispositivos para registo de tempo); cronógrafos (aparelhos de registo de tempo); 

máquinas de calcular; calculadoras de bolso; caixas para calculadoras de bolso; bússolas 

(instrumentos de medida); balanças de precisão; balanças; balanças de bebé; relógio espe-

cializado ou temporizador electrónico; relógio especializado ou temporizador alimentares; 

relógio especializado ou temporizador de cozinha; barómetros; termómetros, não para uso 

médico; indicadores de temperatura; aparelhos reguladores de calor; instrumentos de me-

dição da altura de bebés; higrómetros; altímetros; instrumentos de medição; réguas (instru-

mentos de medição); aparelhos e instrumentos de pesagem; dispositivos eléctricos de medi-

ção; cartões magnéticos codificados; cartões de crédito magneticamente codificados; car-

tões de acesso codificados; cartões de acesso magneticamente codificados; agendas electró-

nicas; organizadores pessoais electrónicos; diários electrónicos; estojos para agendas e diá-

rios electrónicos; gravadores digitais de voz; tradutores electrónicos de bolso; placas indi-

cadoras electrónicas; máscaras de mergulho; luvas para mergulhadores; fatos de mergulha-

dor; bóias de natação para fins de segurança; tampões de ouvidos para mergulhadores; su-
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portes para tampões de ouvidos; meias aquecidas electricamente; dispositivos para vigilân-

cia de bebés; dispositivos para vídeo vigilância de bebés; canetas electrónicas ou canetas 

digitais (unidades de visualização); televisões; antenas; aparelhos de rádio-chamada elec-

trónicos; estojos para transportar aparelhos de rádio-chamada; ímanes; ímanes decorati-

vos; cordões, fitas, fios, tiras, correia ou laços especialmente concebidos ou adaptados como 

suportes para telemóveis, câmaras de filmar, máquinas de vídeo; cartões codificados mag-

netizados; desenhos humorísticos ou desenhos animados; histórias aos quadradinhos ou 

banda desenhada descarregáveis; cassetes de vídeo e discos compactos de vídeo gravados 

com animação; cassetes de vídeo pré-gravados apresentando desenhos animados; etiquetas 

electrónicas para bens ou produtos; hologramas; carregadores de baterias ou pilhas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/23 MO2013C000927 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/087714

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : Ferrari S.p.A.

 地址 Endereço : Via Emília Est, 1163 Modena, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis; carros; carros de corrida; carros motorizados; carros desportivos; camiões 

ligeiros; camiões pesados; carrinhas ou camionetas (veículos); veículos eléctricos; veículos 

accionados à distância ou telecomandados, que não brinquedos; veículos todo-o-terreno ou 

moto-quatro («ATV»); karts; autocarros; carroçarias para veículos; chassis para veículos; 

capôs para veículos; pára-choques para veículos; motores, eléctricos, para veículos terres-

tres; motores para veículos terrestres; motores de accionamento para veículos terrestres; 

motores para veículos terrestres guarda-lamas; espelhos retrovisores; volantes para veí-

culos; janelas para veículos; pára-brisas; travões para veículos; tampões para depósitos de 

combustível de veículos; buzinas para veículos; estofos para veículos; cárteres para compo-

nentes de veículos terrestres, excepto para motores; transmissões, para veículos terrestres; 

rodas para automóveis; rodas para veículos; jantes para rodas de veículos; pneus para rodas 

de veículos; pneus de automóveis; pneus pneumáticos; câmaras de ar para pneus pneumá-

ticos (pneus); assentos para veículos; assentos de corrida para automóveis; tejadilhos so-

lares para automóveis; tetos para veículos terrestres; viseiras do sol (partes ou peças para 

automóveis); cinzeiros (partes ou peças para automóveis); suportes para copos (partes ou 

peças para automóveis); gavetas de tablier ou painel de instrumentos (partes ou peças para 

automóveis); portinhola do tabliê ou painel de instrumentos (partes ou peças para automó-

veis); compartimentos para luvas (partes ou peças para automóveis); porta-luvas (partes 

ou peças para automóveis); capas ou coberturas para compartimento de bagagem (partes 

ou peças para automóveis); capas para assentos de veículos; persianas ou estores adapta-

dos para automóveis; capas para volantes de veículos; pinhões de roda livre para veículos 

terrestres; apoios de cabeça para assentos de veículos; apoios de braços para assentos de 

veículos; suportes para transporte de esquis para carros; limpa pára-brisas; coberturas para 

veículos (com formato); isqueiros para veículos automóveis; remendos de borracha adesiva 
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para reparação de câmaras-de-ar; equipamentos para reparação de câmaras-de-ar; supor-

tes para transporte de bagagem para veículos; indicadores ou sinalizadores de direcção 

para veículos; almofadas para assentos de automóveis; bicicletas; bicicletas motorizadas e 

motocicletas; bicicletas de corrida; velocípedes; triciclos; motociclos; ciclomotores; lambre-

tas («scooters») (veículos); correntes para bicicletas e velocípedes; pedaleiras e monoblocos 

para velocípedes; campaínhas para bicicletas e velocípedes; travões ou freios para bici-

cletas e velocípedes; cubos para bicicletas; indicadores ou sinalizadores de direcção para 

bicicletas e velocípedes; resguardos ou capas para bicicletas e velocípedes; câmaras de ar 

para bicicletas e velocípedes; engrenagens para mudanças e cremalheiras para velocípedes; 

guarda-lamas para velocípedes; sistemas de alerta sonoro para velocípedes; bombas para 

bicicletas e velocípedes; quadros para bicicletas e velocípedes; guiadores para bicicletas e 

velocípedes; motores para velocípedes; alforges e bolsas adaptados para velocípedes; jantes 

para bicicletas; jantes para velocípedes; raios para bicicletas e velocípedes; pedais para bici-

cletas e velocípedes; selas e selins para bicicletas e velocípedes -ou motociclos; suportes ou 

descansos para bicicletas e velocípedes; pneumáticos ou pneus para bicicletas e velocípe-

des; pneus sem câmara de ar para bicicletas e velocípedes; rodas para bicicletas e velocípe-

des; atrelados para bicicletas; sacolas e alforges adaptados para bicicletas; sacolas e alforges 

adaptados para motociclos; capas de selins para bicicletas ou motociclos; cestos; adaptados 

para bicicletas e velocípedes; bagageiras ou parta bagagens para bicicletas; capas para cor-

rentes de bicicletas; porta-bicicletas ou barras de suporte de bicicletas para veículos; capas 

ajustadas de bicicletas; trenós de pé; trenós (veículos); carros laterais («side cars»); carava-

nas; veículos aquáticos; barcos; navios; iates; atrelados (veículos); transportadores pessoais 

de duas rodas; veículos motorizados para a neve; veículos aéreos ou aeronaves; paraquedas; 

cintos de segurança para assentos de veículos; cintos, correias ou arnês de segurança para 

assentos de veículo; sacos ou almofada de ar («airbags») (dispositivos de segurança para 

automóveis); dispositivos antiderrapantes para pneus de veículos; cadeiras e assentos de 

segurança para crianças, para veículos; assentos ou cintos de segurança para animais de 

estimação, para veículos; retentores e cintos de segurança para crianças, para assentos de 

veículos; dispositivos contra roubo, para veículos; carrinhos de bebé ou criança (assentos 

de bebé ou criança); capas para carrinhos ou assentos de bebé ou criança; capuchos ou co-

berturas para cadeiras ou assentos de bebé ou criança; carrinhos de empurrar para bebé 

ou criança; capas para carrinhos de empurrar para bebé ou criança; capuchos ou cobertu-

ras para carrinhos de empurrar para bebé ou criança; carrinhos de passeio para bebé ou 

criança; capas para carrinhos de passeio para bebé ou criança; sombrinhas para carrinhos 

de passeio para bebé ou criança; carrinhos de compras; trotinetas (veículos); trotinetas sem 

motor (veículos).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/23 MO2013C000927 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/087715

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : Ferrari S.p.A.

 地址 Endereço : Via Emília Est, 1163 Modena, Itália

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

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos, em bruto ou semi-trabalhados; ligas de metais preciosos; ouro; paládio; 

pedras preciosas; pedras semi-preciosas; pedras de joalharia preciosas e semi-preciosas; 

pedra de meditação; jade; joalharia ou jóias; bijutaria; bijutaria de fantasia; berloques (jóias 

e bijutaria); pingentes ou jóias de encanto (jóias e bijutaria); fios de metal precioso (jóias 

e bijutaria); pulseiras (jóias e bijutaria); pulseiras de tornozelo; colares (jóias e bijutaria); 

medalhões com fecho (jóias e bijutaria); correntes e fios (jóias e bijutaria); correntes e fios 

para tornozelos (jóias e bijutaria); anéis (jóias e bijutaria); anéis de perfuradores corporais 

(«piercings»); broches (jóias e bijutaria); brincos; alfinetes (jóias e bijutaria); alfinetes orna-

mentais; alfinetes de gravata; molas ou pinças de gravatas; grampos de gravata; pendentes; 

diademas e tiaras; medalhões (jóias e bijutaria); medalhas; medalhas comemorativas; bo-

tões de punho; amuletos (jóias e bijutaria); argolas porta-chaves de fantasia em metais pre-

ciosos; identificadores ou organizadores plásticos para chaves; porta-chaves não metálicos; 

porta-chaves em metal; chaveiros (fantasias); argolas para chaves (fantasias) incorporando 

dispositivos sonoros; argolas para chaves (fantasias) incorporando fibra óptica; argolas para 

chaves (fantasias) incorporando personagens de desenhos animados; argolas para chaves; 

chaveiros e porta-chaves; chaveiros em plástico; chaveiros em metal; chaveiros ou porta-

-chaves incorporando dispositivos sonoros; chaveiros ou porta-chaves incorporando firbra 

óptica; cordões, fitas, fios, tiras, correias ou laços para chaves («keycords»); pingentes, ber-

loques e encantos decorativos para telemóveis; insígnias ou emblemas em metais preciosos; 

guarda-jóias (cofres); caixas para jóias; fechos para joalharia; ornamentos (jóias e bijuta-

ria); enfeites de sapatos em metais preciosos; enfeites de chapéus em metais preciosos; cai-

xas em metais preciosos; caixas comemorativas em metais preciosos; caixas decorativas fei-

tas de metais preciosos; troféus em metais preciosos; troféus revestidos com ligas de metais 

preciosos; troféus feitos de ligas de metais preciosos; estátuas em metais preciosos e suas 

ligas; estatuetas e figurinos em metais preciosos e suas ligas; bustos em metais preciosos; 

obras de arte em metais preciosos; moedas; moedas não-monetárias; moedas comemorati-

vas; cordões, fitas, fios, tiras, correias ou laços em metais preciosos ou revestidos em metais 

preciosos para transporte de, entre outros, chaves, cartões, bilhetes de identidade, crachás 

e emblemas ou insígnias plásticas; tampas de garrafas em metais preciosos; lingotes de me-

tais preciosos; relógios; relógios de controle (relógios de referencia); despertadores; desper-

tadores digitais; relógios de automóveis; caixas de relógio; estruturas para relógios; molas 

de relógio; relógios de secretária; relógios mestre ou de referencia; relógios de pêndulo; pe-

quenos relógios; relógios de mesa; relógios de viagem; relógios de parede; ponteiros do reló-

gio (relojoaria); peças e partes de relógios; relógios e relógios de pulso, eléctricos; relógios 

que incorporam rádios; mostradores de relógios; âncoras (relojoaria); tambores (relojoaria); 

estojos para relógios e relojoaria; movimentos de mecanismo para relógios e relógios de 

pulso; cronómetros; cronógrafos (relógios); relógios de pulso; relógios automáticos; relógios 

de mergulho; relógios de jóias; relógios mecânicos; relógios de bolso; relógios desportivos; 

relógios de cronometrar; braceletes de metal para relógios de cronometrar; braceletes de 

plástico para relógios de cronometrar com mostradores de cristal líquido; relógios, relógios 

de pulso e relógios parede ou mesa com mostradores de cristal líquido; relógios, relógios de 

pulso e relógios de parede ou mesa de quartzo; relógios, relógios de pulso e relógios de pa-

rede ou mesa analógicos; braceletes para relógios; caixas para relógios; pulseiras para reló-

gios; cofres para relógios; correias para relógios; fechos para relógios; coroas para relógios; 

cristais para relógios; mostradores para relógios; vidros para relógios; bolsas para relógios; 

molas para relógios; braceletes para relógios; fivelas para braceletes de relógios; caixas de 

apresentação para relógios (apresentação); braceletes de couro para relógios; relógios com 

função de jogos; aparelhos para cronometrar eventos desportivos.
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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

2013/12/23 MO2013C000927 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/087716

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : Ferrari S.p.A.

 地址 Endereço : Via Emília Est, 1163 Modena, 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 : Casacos (vestuário); casacos e blusões com mangas e sem mangas; blusões; casacos rever-

síveis; casacos de chuva; casacos e blusões de cóuro; casacos acolchoados; casacos resis-

tentes ao vento; casacos impermeáveis; dólmans (vestuário); blusões de penas; casacos de 

desporto; casacos de esqui; coletes; blusões corta-vento; sobretudos; casacos compridos; 

batas ou casacos de trabalho de protecção; gabardinas; anoraques; casacos de malha ou lã 

(«cardigans»); pulôveres; camisas, «T-shirts»; camisetas, polos ou camisas com gola; cami-

sas desportivas; blusas; camisolas («sweatshirts»); calças de treino; camisolas («sweaters»); 

jardineiras («jumpers (pullovers)»); camisolas de malha, lã ou algodão («jerseys») (vestu-

ário); camisolas de malha, lã ou algodão de desporto; calças; calções; calções tipo bermu-

das; calças de ganga («jeans»); saias; macacões; fatos de correr; calças de fatos de treino; 

fatos de treino; fatos de exercício; fatos de corrida de automóveis não de natureza de roupa 

protectora; fatos; vestidos; corpetes; corpetes desportivos; cintas, alças, suspensórios (sus-

pensórios); suspensórios; puchos, fitas e bandas de pulso (vestuário); aventais (vestuário); 

batas, aventais e resguardos; fatos ou conjuntos inteiros interiores (vestuário); maiôs ou 

bodies, para ginástica; fatos completos com mangas e pernas, para ginástica; polainas («le-

ggings») (polainas); calças justas («leggings») (calças); xailes; faixas de vestuário; bolsas de 

cintura porta-moedas ou cintos de dinheiro (vestuário); bolsos para vestuário; golas e cola-

rinhos (vestuário); cintas elásticas sendo roupa interior; vestuário; vestuários pronto a ves-

tir; vestuário para a chuva; vestuário impermeável; camisas de golfe; vestuário de golfe, ex-

cepto luvas; vestuário para motoristas; vestuário de esqui; fatos de esqui; fatos para a neve 

(«snow suits»); artigos de vestuário para aquecer o corpo («vestuário térmico»); polainas para 

joelhos (vestuário); malhas (vestuário); fitas para o suor; camisolas ou blusas de alças ou 

sem mangas; macacões ou fatos de trabalho; camisolas de alça interiores; casulas; peitilhos 

(«chemisettes») (peitilhos); conjuntos de blusa e casaco; casacos desportivos («blazers»); 

parcas; capas; grevas; bombachas; protectores de golas e colarinhos; punhos; resguardos de 

cavas; vestidos rodados; peles (vestuário); presilhas para botas e calças; mantilhas e véus; 

mantos; boleros, romeiras ou capas e casacos muito curtos para cobertura das costas e pei-

to («pelerines»); peliças ou mantos revestidos de pele («pelisses»); lenços de bolso exterior 

de casacos; Jardineiras dungeree («dungerees»); túnicas; coletes acolchoados; vestuário de 

praia; fatos de banho; toucas de banho; fatos de natação; calções de banho; tangas de nata-

ção; fatos de banho de duas peças («bikinis»); roupões de banho; roupa interior; ceroulas; 

camisolas interiores; cuecas (vestuário); cuecas tipo-calções («boxe r shorts»); combinações 

e combinados interiores (roupa interior); calcinhas ou cuecas de senhora tipo «g-strings»; 

coletes; pijama; roupões; robes de noite ou camisas de dormir; corpetes ou espartilhos 
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(lingerie); cintas ou espartilhos (roupa interior); cintas inteiras ou completas («corselets»); 

corpetes inteiros ou completos («teddies») (roupa interior); soutiens; anáguas; ligas; roupa 

interior absorvente ou sudorífera; presilhas e ligas para meias; suspensórios e ligas para 

meias de vidro; vestuário para crianças; roupa de bebé; fatos inteiros de bebé; calças, cal-

ções e saias para bebé («baby bottoms»); babetes de plástico para bebés; pijamas tipo «ba-

by-dolls»; babetes para bebé, não em papel; babetes de pano para refeições, para crianças; 

babetes, não em papel; babetes de pano para crianças e para bebés; babetes de pano para 

refeições, para adultos; jardineiras para bebé; calças para bebés (vestuário); fatos de treino 

para bebés; fatos inteiros de corrida para bebé; macacões; enxovais (vestuário); sacos-cama 

para bebés; meias; meias de vidro; ‘collants’; meias e artigos de malha; calçado; sapatos; 

calçado de desporto; sapatos de ginástica; sapatos de treino; sapatos de corrida; sapatos de 

praia; sapatilhas; sapatilhas de basquetebol; sapatos de futebol; chinelos; sandálias; botas; 

botas para desporto; botas de esqui; botas pós esqui; sacos de botas de esqui; botas para 

chuva; sapatos para pranchas de neve («snowboard»); botas para pranchas de neve; botas de 

equitação; sapatos de golfe; chinelas («flip-flops»); socas e tamancos; sandálias de banho; 

chinelos de banho; calçado para bebé; solas para calçado, gás pias de calçado; acessórios de 

metal para o calçado; palmilhas; biqueiras para calçado; saltos para calçado; saltos; peças 

antiderrapante para calçado; polainas; sacos térmicos («footmuffs»), não eléctricos; galo-

chas; artigos de vestuário para o pescoço; cachecóis; bandanas (lenços de pescoço); lenços 

compridos («foulards») (vestuário); gravata; echarpes; laços; artigos para aquecer o pesco-

ço; luvas (vestuário); luvas de condução; luvas de esqui; cintos (vestuário); manguitos («mu-

ffs») (vestuário); mitenes; estolas de pele; chapelaria; bonés (chapelaria); bonés (chapelaria) 

que incorporam um dispositivo de som; bonés (chapelaria) que incorporam fibra óptica; 

bonés de basebol; chapéus; chapéus pequenos; chapéus que incorporam um dispositivo de 

som; chapéus que incorporam fibra óptica; palas de sol; viseiras (chapelaria); boinas; boinas 

com dispositivo de som; boinas que incorporam fibra óptica; fitas para a cabeça (vestuário); 

capuchos (vestuário); toucas de banho; máscaras de dormir; balaclavas; forros ou gorros de 

capacete (chapelaria); viseiras para o sol (chapelaria); resguardos para orelhas (vestuário); 

turbantes.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/23 MO2013C000927 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/087717

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : Ferrari S.p.A.

 地址 Endereço : Via Emília Est, 1163 Modena, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de diversão adaptados para uso com um ecrã externo ou monitor; aparelhos de 

diversão adaptados para uso com um ecrã externo ou monitor para serem utilizados em 

parques de diversão; aparelhos para jogos adaptados para uso com um ecrã externo ou mo-

nitor; máquinas de jogos de vídeo para uso em televisões; máquinas de jogos de vídeo; con-

juntos de jogos de televisão; aparelhos para jogos; máquinas de diversão automáticas e de 
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pré-pagamento; máquinas de diversão, excluindo as concebidas para serem adaptadas pari 

uso com aparelhos de televisão ou com um ecrã externo ou monitor; aparelhos para jogar 

jogos de vídeo; aparelhos de bolso para jogar jogos de vídeo; jogos de vídeo de bolso; jogos 

electrónicos de bolso; jogos de vídeo portáteis; jogos electrónicos portáteis; brinquedos 

electrónicos portáteis; unidades portáteis para jogos de vídeo; máquinas de jogos de vídeo 

autónomas; equipamento de jogos de computador; consolas de jogos electrónicos adapta-

das para uso com um ecrã externo ou monitor; controladores para consolas de jogos; malas 

e estojos especialmente adaptados para aparelhos de jogos de vídeo portáteis; malas e esto-

jos especialmente adaptados para consolas de jogos de vídeo; modelos de veículos à escala; 

modelos de carros à escala; modelos de carros de corridas à escala; modelos de veículos de 

corridas à escala; silhuetas de modelos de carros de corridas; réplicas de tamanho real de 

carros de brinquedo; réplicas de tamanho real de veículos de brinquedo; réplicas de tama-

nho real de volantes de brinquedo; modelos-brinquedo, em resina, reproduzindo cenas de 

corridas; modelos de automobilistas à escala; modelos de equipas de corridas à escala; mo-

delos de brinquedo; brinquedos de construção de veículos; camiões de brinquedo; veículos 

de brinquedo; conjuntos de corrida de brinquedo; pistas de corrida de carros de brinquedo; 

volantes de brinquedo; veículos de puxar de brinquedo; camiões com carros de-brinquedos; 

«karts» a pedal de brincar para crianças; brinquedos de montar ou para andarem monta-

dos; carros de brinquedo de pedais ou que funcionam a pilhas para crianças andarem; car-

ros de brinquedo para crianças, a pedais ou a pilhas; «go-karts» de brinquedo para crian-

ças, a pedais ou a pilhas; paragens para substituição de pneus e reabastecimento de corri-

das («pit-stops») (brinquedos); pistas de corridas (brinquedos); camiões de brinquedo; re-

boques de brinquedo para transporte de carros; veículos de brinquedo controlados por rá-

dio; carros de brinquedo controlados por rádio; estações de serviço de gasolina de brinque-

do; garagens de carros de brincar; espaços de exposições para carros de brinquedo; telefo-

nes de brinquedo; brinquedos de peluche; brinquedos articulados de peluche; brinquedos 

de peluche com capacidade de medir a altura; brinquedos de peluche que mexem ou se mo-

vimentam; volantes de pelúcia de brincar; ursos de peluche; cavalos de baloiço; cartas de 

jogar; caixas de cartas de jogar; brinquedos de construção; blocos de construção (brinque-

dos); blocos de construção de brincar capazes de interligação; blocos de construção de 

brinquedo; conjuntos de construção de brinquedo; cartões de bingo; brinquedos de praia 

ou para brincar na areia como pás, baldes, moldes e raquetes; caixas à medida para ferra-

mentas de mão de brinquedo; conjuntos de chaves para bebés; brinquedos destinados a ser 

afixados ao assento do carro; brinquedos acolchoadas para cintos de segurança; molduras 

de brinquedo; molduras de brinquedos que incorporam fibra óptica; brinquedos de perso-

nagens de fantasia; brinquedo de personagens de plástico; brinquedos de personagens de 

borracha; brinquedos de personagens de resina; figuras de brinquedo; figuras de brinquedo 

posicionáveis; piões (brinquedos); io-ios que incorporam fibra óptica; globos de neve; brin-

quedos; brinquedos macios; brinquedos de acção; brinquedos de puxar ou arrastar; brin-

quedos de bebé; brinquedos insufláveis; brinquedos mecânicos; brinquedos musicais; brin-

quedos para animais de estimação; balões de brincar; bonecas; acessórios para bonecas; 

camas de bonecas; mobiliário de bonecas; casas de bonecas; quartos de bonecas; roupas de 

bonecas; chapelaria de bonecas; calçado para bonecas; biberões de bonecas; fantoches; ma-

rionetas; apitos de brinquedo; figuras de acção de brinquedo; brinquedos de actividades 

múltiplas para bebé; brinquedos de corda de metal; discos voadores (brinquedos); brinque-

dos infantis de desenvolvimento; brinquedos de banho insufláveis; bolhas de sabão (brin-

quedos); ursos de peluche enchidos; gira discos de brinquedo; artigos de vestuário para 

brinquedos; almofadas de brinquedo; almofadas de brinquedos para conter vestuário; orga-

nizadores de brinquedos para bancos traseiros; bolas desportivas; bolas para jogos; bolas 

de jogar; damas (jogos); conjuntos de damas; tabuleiros de damas; jogos de xadrez; conjun-
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tos de xadrez; tabuleiros de xadrez; dados; copos para dados; setas; dominós; jogos de ga-

mão; brinquedos de música para berços de bebé; pistolas de brinquedo; bisnagas ou pistolas 

de água; jogos de tabuleiro; jogos de construção; jogos de manipulação; jogos de salão; jo-

gos-«pinball»; jogos de pinos (jogos); fichas para jogos (discos); luvas para jogos; jogos de 

mahjong; máquinas de jogos de azar ou fortuna («slots machines») (máquinas de jogos); 

piscinas (artigos de jogos); malhas ou jogos de argolas («quoits»); aparelhos de prestidigita-

ção ou de magia; quebra-cabeças ou «puzzles»; papagaios de papel; caleidoscópios; másca-

ras de brinquedo; máscaras teatrais; artigos para festas, danças ou artigos de cotilhão 

(brindes para festas); cápsulas fulminantes (brinquedos); rocas (brinquedos); rocas ou cho-

calhos para bebés; baloiços; escorregas (artigos de diversão); roletas; mesas de matraqui-

lhos e para futebol de mesa; mesas para ténis de mesa; jogos; telemóveis (brinquedos); tro-

tinetes (brinquedos); alvos; alvos electrónicos; petardos ou bombas explosivas (fogos de ar-

tifício de brinquedo); carrosséis de feiras e aparelhos de feiras e recreios; berlindes para jo-

gos; jogos de nove pinos; tirinhas ou serpentinas («cónfetti»); bolas de golfe; tacos de golfe; 

luvas de golfe; ferros (tipos de cabeça de tacos) de golfe; arremessos («putters») (tipos de 

cabeça de tacos) de golfe; pinos para bolas de golfe; sacos de golfe com ou sem rodas; mar-

cadores de bola de golfe; cabeças de tacos de golfe; punhos de tacos de golfe; varas de tacos 

de golfe; bandeiras de golfe (artigos de desporto); ferramentas para reparação de terreno 

(acessórios de golfe); capas moldadas para malas de golfe; capas moldadas para tacos de 

golfe; capas moldadas para arremessos («putters») (tipos de cabeça de tacos) de golfe; recu-

peradores de bolas de golfe; material ou utensílios para tiro ao arco; luvas para tiro ao arco; 

bolas de ténis; raquetes; raquetes de ténis; caixas para bolas de ténis; capas moldadas para 

raquetes de ténis; redes de ténis; cordas de tripa para raquetes; cordas para raquetes; faixa 

para absorção de suor para punhos de raquetes; raquetes de pingue-pongue; esquis; mono-

-esquis ou pranchas de neve; esquis para surf; fixadores ou ligações de esqui; bordas ou 

arestas de esquis; raspadores de esquis; bastões de esquis; varas de esqui; cera de esqui; es-

quis aquáticos; sacos adaptados para esquis; revestimentos exclusivos para esquis; capas 

moldadas para fixadores ou ligações de esqui; pranchas de surf, kitesurf e bodyboard; pran-

chas à vela ou de windsurf, sacos especialmente concebidos para esquis e pranchas de surf, 

windsurf, kitesurf e bodyboard; freios ou travões de esqui; peles de foca (revestimentos 

para esquis); trenós de desporto de corridas («bob-sleighs»); trenós («sleighs») (artigos de 

desporto); trenós («sleds») (artigos de desporto); trenós para a neve para fins recreativos; 

patins de rodas; patins de gelo; patins de rodas em linha; botas de patinagem com patins 

anexados; sapatos ou raquetes de neve; barbatanas de natação; coletes de natação; luvas de 

natação; cintos de natação; flutuadores e bóias para tomar banho e de natação; luvas de crí-

quete (acessórios para jogos); luvas de pugilismo; luvas de esgrima; luvas de basebol; volan-

tes de badminton; skates; malas e sacos adaptados para skates; pranchas de esqui de neve 

(«snowboards») ; pranchas de vela; arnês ou correias para pranchas de vela, windsurf, para-

pente e kitesurf; pranchas para saltos e mergulho; trampolins; parapentes; asas-delta; coto-

veleiras (artigos de desporto); cotoveleiras para a prática de desporto; joelheiras (artigos de 

desporto); joelheiras para a prática de desporto; caneleiras (artigos de desporto); caneleiras 

para a prática de desporto; protectores de pulso (artigos de desporto); protectores de rosto 

para a prática de desporto; almofadas protectoras ou chumaços (peças de fatos de despor-

to); almofadas protectoras ou chumaços para a prática de desporto; bicicletas de exercício 

estacionárias; aparelhos de culturismo ou musculação; máquinas para exercícios físicos; 

aparelhos para exercício (extensores); cintos para levantamento de pesos; pesos e halteres 

de barra; chamarizes de caça; equipamento de pesca; bastões de majorettes ou ginástica 

rítmica; sacos de críquete; raspadinhas ou cartões de raspar para jogos de lotaria; máqui-

nas de lançamento de bolas; halteres; artefactos para piadas e partidas (artigos para festas); 

aparelhos de ginástica; artigos de desporto; bolas de bilhas; pontas para tacos de bilhar; ta-
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cos de bilhar; marcadores de bilhar; coberturas e revestimentos de mesas de bilhar; mesas 

de bilhar; arnês de alpinista; tacos de hóquei; discos de lançamento para desporto; redes 

para desporto; varas de promoção para Ias e para entretenimento (artigos para festas); va-

ras de brinquedo para Ias e para entretenimento que incorporam fibra óptica (artigos para 

festas); varas de brinquedo para Ias e para entretenimento’ em forma de bandeiras (artigos 

para festas); varas de brinquedo para Ias e para entretenimento em forma de bandeiras que 

incorporam fibra óptica (artigos para festas); cordões, fitas, fios, tiras, correias ou laços 

para brinquedos; colares de brinquedo que incorporam fibra óptica; anéis de brinquedo; 

anéis de brinquedo que incorporam fibra óptica; pulseiras de brinquedo; pulseiras de brin-

quedo que incorporam fibra óptica; Árvores de Natal de material sintético; sinos para árvo-

res de Natal; neve artificial para árvores de Natal; ornamentos para árvores de Natal, ex-

cepto artigos de iluminação e doçaria; decorações para árvores de Natal; suportes para ár-

vores de Natal; guarda-tornozelos (artigos de desporto); protectores de tornozelo para a 

prática de desporto; almofadas protectoras de tornozelos para a prática desportiva; protec-

tores de tornozelo para patinagem; almofadas protectoras de tornozelo para patinagem; 

pranchas de «skate» de rua («snakeboards»); trotinetas de empurrar (Brinquedos).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/23 MO2013C000927 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/087718

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : Ho, Weng I

 地址 Endereço : Rua De Fernão Mendes Pinto No.50~54 Edf Pou Seng 17-Andar-D, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087719

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : Emeis Cosmetics Pty Ltd

 地址 Endereço : 25 Smith Street, Fitzroy VIC 3065 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 : Sabonetes; artigos de perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; produtos para o cuidado do 

cabelo, pele e corpo; loções para o cabelo; dentífricos; preparados para limpeza de tecidos 

e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, polimento, 

esfrega e abrasivos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087720

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : Emeis Cosmetics Pty Ltd

 地址 Endereço : 25 Smith Street, Fitzroy VIC 3065 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de retalho e serviços de retalho na internet em matéria de shampoos, sabão me-

dicinal, sabão sanitário e outros sabões e detergentes, dentífricos, papel mata-borrão de 

óleo para efeitos cosméticos, óleo de limpeza para efeitos sanitários, água sanitária, loções 

para fins cosméticos, loções lácteas, cremes cosméticos e outros produtos cosméticos para 

o tratamento da pele, produtos de protecção solar, desodorizantes para uso pessoal, soros 

de beleza, sais de banho para fins não medicinais e outros produtos cosméticos para o ba-

nho, cremes de base para maquiagem, pó de maquilhagem, glosses para lábios, bases de 

maquilhagem, lápis de sobrancelha, máscara, sombra dos olhos e outros produtos de ma-

quilhagem, produtos de tratamento do cabelo, verniz das unhas, removedores de verniz das 

unhas, produtos anti-transpiração (artigos de higiene pessoal), máscaras de limpeza, más-

caras faciais, máscaras de beleza, perfumes e outros cosméticos e outros artigos de higiene 

pessoal, lavagens faciais, algodão para efeitos cosméticos, extractos medicinais de plantas 

e ervas sob a forma de cápsulas, tabletes, concentrados líquidos, pós e cristais, suplemen-

tos para a saúde, suplementos para a saúde líquidos, suplementos dietéticos, suplementos 

dietéticos líquidos, suplementos minerais, suplementos minerais líquidos, suplementos vi-

tamínicos, suplementos vitamínicos líquidos, suplementos de cálcio, suplementos de cálcio 

líquidos, suplementos de ferro, suplementos de ferro líquidos, suplementos de zinco, suple-

mentos de zinco líquidos, suplementos de fibra, suplementos de fibra líquidos, oligossacá-

ridos para fins medicinais, preparados de sacarídeos e açúcar para fins medicinais, lactose, 

preparados medicinais de crescimento do cabelo, preparados medicinais do cabelo, bebidas 

adaptadas para fins medicinais, compostos de plantas para usar como suplementos dieté-

ticos (medicinais), medicamentos, alimentos nutracêuticos, fibras vegetais comestíveis não 

nutritivas, preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários, substâncias dietéticas adap-

tadas para uso medicinal, comida para bebés, emplastros, materiais para pensos, material 

para obturações dentárias, cera dental, desinfectantes, preparados para eliminar animais 

nocivos, fungicidas, herbicidas, fio dental, copos, pratos rasos e fundos, tigelas de arroz ja-

ponês, caixas para almoço, shakers, panos de lavagem pessoais, conjuntos de maquilhagem, 

esponjas para higiene, escovas para higiene, suportes e caixas para sabonete, esponja de 

pó de arroz, pinceis para os lábios, escovas para sobrancelhas, escovas das unhas, escovas 

corporais, estojos para produtos de higiene, aparelhos não eléctricos para retirar maquilha-

gem, caixa de pó para maquilhagem, estojos de base para maquilhagem, que não seja em 

metal precioso, escovas dos dentes, necessaires equipadas e outros utensílios cosméticos 

e higiénicos, formas de sapatos (esticadores), carne, peixe, aves e caça, extractos de carne, 

frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, gelatinas, geleias, molhos de frutas, 

ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, preparados de suplementos 

alimentares na forma líquida, preparados de suplementos alimentares em pó, suplementos 
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alimentares compostos por matéria vegetal concentrada, suplementos alimentares (que 

não sejam medicinais ou predominantemente de vitaminas, minerais, colagénio ou oligoe-

lementos), suplementos alimentares (que não sejam medicinais ou predominantemente de 

vitaminas, minerais, colagénio ou oligoelementos) na forma líquida, suplementos alimen-

tares de colagénio não destinados a fins medicinais, suplementos alimentares compostos 

principalmente por aminoácidos não destinados a fins medicinais, suplementos alimentares 

compostos principalmente por ceramida  não destinados a usos medicinais, suplementos 

alimentares compostos principalmente por extractos de plantas não destinados a fins medi-

cinais, suplementos alimentares compostos principalmente por extractos vegetais não des-

tinados a fins medicinais, suplementos alimentares compostos principalmente por extractos 

de frutos não destinados a fins medicinais, suplementos de colagénio na forma líquida não 

destinados a fins medicinais, suplementos alimentares compostos principalmente por ami-

noácidos na forma líquida não destinados a uso medicinal, suplementos alimentares com-

postos principalmente por ceramida na forma líquida não destinados a uso medicinal, su-

plementos alimentares compostos principalmente por extractos de plantas na forma líquida 

não destinados a uso medicinal, suplementos alimentares compostos principalmente por 

extractos vegetais na forma líquida não destinados a uso medicinal, suplementos alimen-

tares compostos principalmente por extractos de frutos na forma líquida não destinados 

a uso medicinal, fibra dietética não destinada a usos medicinais, suplementos alimentares  

dietéticos, suplementos alimentares, suplementos nutricionais, suplementos alimentares 

para usar como auxiliares de dietas, suplementos alimentares para usar como parte de 

uma dieta controlada em calorias, suplementos alimentares contendo minerais, suplemen-

tos alimentares contendo extractos de plantas, suplementos alimentares contendo fibras 

dietéticas, oligossacáridos não destinados a fins medicinais, maltose não destinada a fins 

medicinais, açúcar não destinado a fins medicinais, adoçantes naturais não destinados a 

fins medicinais, frutose para alimentos, pastilha de mascar não destinada a fins medicinais, 

doces para alimentos, café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial, farinha 

e preparados feitos de cereais, pão e bolos, pastelaria e confeitaria, gelados, mel, melaço, 

levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especiarias, gela-

do, geleia real e xarope de mel para consumo (não para efeitos medicinais), preparados de 

alimentos baseados em cereais, pasta de amêndoa, arroz integral germinado, farinha de ar-

roz, bolo de arroz, bebidas não alcoólicas, refrigerantes, sumos de fruta, sumos de legumes, 

bebidas de soro de leite, refrigerantes com algas e curcuma como principais ingredientes, 

refrigerantes com ferro (FE) como principal ingrediente, bebidas não alcoólicas com co-

lagénio como ingrediente principal não destinado a uso medicinal, bebidas não alcoólicas 

contendo vinagre, extractos de vegetais para a preparação de bebidas não alcoólicas, ex-

tractos de vegetais para usar na preparação de sumos de vegetais não alcoólicos, produtos 

de polvilhar para bebidas de vegetais não alcoólicas, roupa, necessaires (não equipadas), 

roupa de cama, aparelhos de saúde, ferramentas de limpeza, relógios de pulso, jóias; apre-

sentação de bens nos meios de comunicação social para efeitos de comércio a retalho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087721

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : Emeis Cosmetics Pty Ltd
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 地址 Endereço : 25 Smith Street, Fitzroy VIC 3065 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 : Sabonetes; artigos de perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; produtos para o cuidado do 

cabelo, pele e corpo; loções para o cabelo; dentífricos; preparados para limpeza de tecidos 

e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, polimento, 

esfrega e abrasivos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087722

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : Emeis Cosmetics Pty Ltd

 地址 Endereço : 25 Smith Street, Fitzroy VIC 3065 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de retalho e serviços de retalho na internet em matéria de shampoos, sabão me-

dicinal, sabão sanitário e outros sabões e detergentes, dentífricos, papel mata-borrão de 

óleo para efeitos cosméticos, óleo de limpeza para efeitos sanitários, água sanitária, loções 

para fins cosméticos, loções lácteas, cremes cosméticos e outros produtos cosméticos para 

o tratamento da pele, produtos de protecção solar, desodorizantes para uso pessoal, soros 

de beleza, sais de banho para fins não medicinais e outros produtos cosméticos para o ba-

nho, cremes de base para maquiagem, pó de maquilhagem, glosses para lábios, bases de 

maquilhagem, lápis de sobrancelha, máscara, sombra dos olhos e outros produtos de ma-

quilhagem, produtos de tratamento do cabelo, verniz das unhas, removedores de verniz das 

unhas, produtos anti-transpiração (artigos de higiene pessoal), máscaras de limpeza, más-

caras faciais, máscaras de beleza, perfumes e outros cosméticos e outros artigos de higiene 

pessoal, lavagens faciais, algodão para efeitos cosméticos, extractos medicinais de plantas 

e ervas sob a forma de cápsulas, tabletes, concentrados líquidos, pós e cristais, suplemen-

tos para a saúde, suplementos para a saúde líquidos, suplementos dietéticos, suplementos 

dietéticos líquidos, suplementos minerais, suplementos minerais líquidos, suplementos vi-

tamínicos, suplementos vitamínicos líquidos, suplementos de cálcio, suplementos de cálcio 

líquidos, suplementos de ferro, suplementos de ferro líquidos, suplementos de zinco, suple-

mentos de zinco líquidos, suplementos de fibra, suplementos de fibra líquidos, oligossacá-

ridos para fins medicinais, preparados de sacarídeos e açúcar para fins medicinais, lactose, 

preparados medicinais de crescimento do cabelo, preparados medicinais do cabelo, bebidas 

adaptadas para fins medicinais, compostos de plantas para usar como suplementos dieté-

ticos (medicinais), medicamentos, alimentos nutracêuticos, fibras vegetais comestíveis não 

nutritivas, preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários, substâncias dietéticas adap-

tadas para uso medicinal, comida para bebés, emplastros, materiais para pensos, material 

para obturações dentárias, cera dental, desinfectantes, preparados para eliminar animais 

nocivos, fungicidas, herbicidas, fio dental, copos, pratos rasos e fundos, tigelas de arroz ja-

ponês, caixas para almoço, shakers, panos de lavagem pessoais, conjuntos de maquilhagem, 
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esponjas para higiene, escovas para higiene, suportes e caixas para sabonete, esponja de 

pó de arroz, pinceis para os lábios, escovas para sobrancelhas, escovas das unhas, escovas 

corporais, estojos para produtos de higiene, aparelhos não eléctricos para retirar maquilha-

gem, caixa de pó para maquilhagem, estojos de base para maquilhagem, que não seja em 

metal precioso, escovas dos dentes, necessaires equipadas e outros utensílios cosméticos 

e higiénicos, formas de sapatos (esticadores), carne, peixe, aves e caça, extractos de carne, 

frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, gelatinas, geleias, molhos de frutas, 

ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, preparados de suplementos 

alimentares na forma líquida, preparados de suplementos alimentares em pó, suplementos 

alimentares compostos por matéria vegetal concentrada, suplementos alimentares (que 

não sejam medicinais ou predominantemente de vitaminas, minerais, colagénio ou oligoe-

lementos), suplementos alimentares (que não sejam medicinais ou predominantemente de 

vitaminas, minerais, colagénio ou oligoelementos) na forma líquida, suplementos alimen-

tares de colagénio não destinados a fins medicinais, suplementos alimentares compostos 

principalmente por aminoácidos não destinados a fins medicinais, suplementos alimentares 

compostos principalmente por ceramida  não destinados a usos medicinais, suplementos 

alimentares compostos principalmente por extractos de plantas não destinados a fins medi-

cinais, suplementos alimentares compostos principalmente por extractos vegetais não des-

tinados a fins medicinais, suplementos alimentares compostos principalmente por extractos 

de frutos não destinados a fins medicinais, suplementos de colagénio na forma líquida não 

destinados a fins medicinais, suplementos alimentares compostos principalmente por ami-

noácidos na forma líquida não destinados a uso medicinal, suplementos alimentares com-

postos principalmente por ceramida na forma líquida não destinados a uso medicinal, su-

plementos alimentares compostos principalmente por extractos de plantas na forma líquida 

não destinados a uso medicinal, suplementos alimentares compostos principalmente por 

extractos vegetais na forma líquida não destinados a uso medicinal, suplementos alimen-

tares compostos principalmente por extractos de frutos na forma líquida não destinados 

a uso medicinal, fibra dietética não destinada a usos medicinais, suplementos alimentares  

dietéticos, suplementos alimentares, suplementos nutricionais, suplementos alimentares 

para usar como auxiliares de dietas, suplementos alimentares para usar como parte de 

uma dieta controlada em calorias, suplementos alimentares contendo minerais, suplemen-

tos alimentares contendo extractos de plantas, suplementos alimentares contendo fibras 

dietéticas, oligossacáridos não destinados a fins medicinais, maltose não destinada a fins 

medicinais, açúcar não destinado a fins medicinais, adoçantes naturais não destinados a 

fins medicinais, frutose para alimentos, pastilha de mascar não destinada a fins medicinais, 

doces para alimentos, café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial, farinha 

e preparados feitos de cereais, pão e bolos, pastelaria e confeitaria, gelados, mel, melaço, 

levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especiarias, gela-

do, geleia real e xarope de mel para consumo (não para efeitos medicinais), preparados de 

alimentos baseados em cereais, pasta de amêndoa, arroz integral germinado, farinha de ar-

roz, bolo de arroz, bebidas não alcoólicas, refrigerantes, sumos de fruta, sumos de legumes, 

bebidas de soro de leite, refrigerantes com algas e curcuma como principais ingredientes, 

refrigerantes com ferro (FE) como principal ingrediente, bebidas não alcoólicas com co-

lagénio como ingrediente principal não destinado a uso medicinal, bebidas não alcoólicas 

contendo vinagre, extractos de vegetais para a preparação de bebidas não alcoólicas, ex-

tractos de vegetais para usar na preparação de sumos de vegetais não alcoólicos, produtos 

de polvilhar para bebidas de vegetais não alcoólicas, roupa, necessaires (não equipadas), 

roupa de cama, aparelhos de saúde, ferramentas de limpeza, relógios de pulso, jóias; apre-

sentação de bens nos meios de comunicação social para efeitos de comércio a retalho.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087723

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : Walton International Ltd.

 地址 Endereço : P.O. Box 1586, George Town, Grand Cayman, KY1-1110, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário com penas (feathers), vestuário de couro, cuecas 

de malha, casacos curtos, calças de ganga, calças, calções, faixas para os pulsos, camisas, 

camisas casuais, vestuário exterior casual, t-shirts, t-shirts sem mangas, camisolas inte-

riores, roupa interior, blusas, saias, coletes, coletes, casacos, camisolas para treino, fatos 

de treino, camisetas desportivas de alças,  camisolas de malha, camisas desportivas, fatos 

de treino, fatos para ginásio, sobrecasacas, vestidos, pulôveres, camisolas de lã, camisolas 

curtas, casacos de malha, roupa interior, bandoletes, bonés, chapéus, lenços de cabeça, 

gravatas, peúgas, cintos, polainas de lã, polainas, meias, collants, soutiens, sapatos, botas, 

chinelos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087724

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : NGK SPARK PLUG CO., LTD.

 地址 Endereço : 14-18 Takatsuji-cho, Mizuho ku, Nagoya City, 467-8525, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de ignição e suas acessórios sendo peças de motores de combustão interna de 

todos os tipos, nomeadamente velas de ignição, velas de incandescência, tampas para velas 

de ignição, cabos de velas de ignição e bobinas de ignição.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087726

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 中國建築商標有限公司

   CSCEC Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Edifícios comerciais, industriais e residenciais, hotéis, parques de estacionamento, arma-

zéns, fábricas, casas, moradias, casas com jardim, apartamentos, condomínios e andares, 

edifícios, piscinas (estruturas, sem ser de metal), campos de patinagem (estruturas, sem 

ser de metal), edifícios transportáveis não metálicos; materiais para revestimento de estra-

das; vidro inquebrável; materiais de construção, sem ser de metal; materiais de construção 

para edifícios (não metálicos); tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e 

betume; edifícios transportáveis não metálicos; monumentos, sem ser de metal; betão; ele-

mentos de cimento para a construção; tudo incluído na classe 19.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087727

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 中國建築商標有限公司

   CSCEC Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros contra acidentes; gestão de prédio de apartamentos; corretagem de seguros contra 

incêndios; agentes de aluguer de habitações; corretagem de seguros; consultoria de seguros; 

subscrição de seguros; locação imobiliária; contratos de seguros de vida; agências imobiliá-

rias; corretagem imobiliária; gestão imobiliária; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087728

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 中國建築商標有限公司

   CSCEC Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, 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 : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação e reparação de aparelhos de ar condicionado; asfaltagem; assentamento de ti-

jolos; supervisão da construção de edifícios; isolamento de edifícios; vedação de edifícios; 

instalação e reparação de sistemas anti-roubo; limpeza de edifícios (superfície exterior); 

limpeza de edifícios (interior); construção de edifícios; isolamento contra a humidade (edi-

fícios); demolição de edifícios; instalação e reparação de aparelhos eléctricos; instalação 

e reparação de elevadores; construção de fábricas; instalação e reparação de alarmes de 

incêndio; instalação e reparação de fornos; construção de portos; instalação e reparação 

de equipamento de aquecimento; isolamento dos edifícios; instalação e reparação de dis-

positivos de irrigação; instalação de equipamentos de cozinha; instalação e reparação de 

elevadores; instalação, manutenção e reparação de maquinaria; pedreiro; manutenção e 

reparação de viaturas; instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamento de 

escritório; pintura, interior e exterior; edifício de quebra-mar de pilar de ponte; manuten-

ção e construção de canalização; estucaria; reparação de bombas; aluguer de tractor para 

remover terras; aluguer de equipamentos de construção; aluguer de escavadoras; pavimen-

to de estradas; antiferrugem; andaimes; pintura de painéis; reparação de sinais; instalação 

e reparação de telefones; construção subaquático; estofamento; reparação de estofos; forra-

mento de paredes; reparação e construção de armazéns; limpeza de janelas; tudo incluído 

na classe 37.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087729

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 中國建築商標有限公司

   CSCEC Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de correio electrónico; transmissão de telecópias; transmissão de cartões de felici-

tações on-line; fornecimento de acesso a base de dados; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087730

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23
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[730] 申請人 Requerente : 中國建築商標有限公司

   CSCEC Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Aluguer de carros; transporte por automóveis; carga; aluguer de garagens; entrega de mer-

cadorias; armazenagem de mercadorias; aluguer de armazéns; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087731

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 中國建築商標有限公司

   CSCEC Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Tratamento de materiais; tratamento de combustíveis e processamento de lixo; geração de 

energia; informação do tratamento de material; reciclagem de resíduos e lixo; destruição de 

resíduos e lixo; transformação de tratamento de resíduos; serviços de refinação; refinação 

de combustível ou óleo; serviços de tratamento de combustível; galvanização de materiais; 

moagem de materiais; purificação do ar ou água; reciclagem de materiais; tratamento de 

lixo ou resíduos; desodorizante do ar; refrescamento do ar; purificação do ar, personalizada 

montagem de materiais para terceiros; blindagem de metal; tratamento de revestimento de 

janela, sendo superfície tinto métrico; desgaste; tratamento de metais; soldagem; carpinta-

ria; tudo incluído na classe 40.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087732

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 中國建築商標有限公司

   CSCEC Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42
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[511] 服務 Serviços : Arquitectura; programação de computadores; actualização de software informático; con-

cepção de software informático; projectos de construção; desenho de decoração de interio-

res; engenharia; estudos de projectos técnicos; pesquisa técnica; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087733

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 中國建築商標有限公司

   CSCEC Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Edifícios comerciais, industriais e residenciais, hotéis, parques de estacionamento, arma-

zéns, fábricas, casas, moradias, casas com jardim, apartamentos, condomínios e andares, 

edifícios, piscinas (estruturas, sem ser de metal), campos de patinagem (estruturas, sem 

ser de metal), edifícios transportáveis não metálicos; materiais para revestimento de estra-

das; vidro inquebrável; materiais de construção, sem ser de metal; materiais de construção 

para edifícios (não metálicos); tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e 

betume; edifícios transportáveis não metálicos; monumentos, sem ser de metal; betão; ele-

mentos de cimento para a construção; tudo incluído na classe 19.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087734

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 中國建築商標有限公司

   CSCEC Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros contra acidentes; gestão de prédio de apartamentos; corretagem de seguros contra 

incêndios; agentes de aluguer de habitações; corretagem de seguros; consultoria de seguros; 

subscrição de seguros; locação imobiliária; contratos de seguros de vida; agências imobiliá-

rias; corretagem imobiliária; gestão imobiliária; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087735

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 中國建築商標有限公司

   CSCEC Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação e reparação de aparelhos de ar condicionado; asfaltagem; assentamento de ti-

jolos; supervisão da construção de edifícios; isolamento de edifícios; vedação de edifícios; 

instalação e reparação de sistemas anti-roubo; limpeza de edifícios (superfície exterior); 

limpeza de edifícios (interior); construção de edifícios; isolamento contra a humidade (edi-

fícios); demolição de edifícios; instalação e reparação de aparelhos eléctricos; instalação 

e reparação de elevadores; construção de fábricas; instalação e reparação de alarmes de 

incêndio; instalação e reparação de fornos; construção de portos; instalação e reparação 

de equipamento de aquecimento; isolamento dos edifícios; instalação e reparação de dis-

positivos de irrigação; instalação de equipamentos de cozinha; instalação e reparação de 

elevadores; instalação, manutenção e reparação de maquinaria; pedreiro; manutenção e 

reparação de viaturas; instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamento de 

escritório; pintura, interior e exterior; edifício de quebra-mar de pilar de ponte; manuten-

ção e construção de canalização; estucaria; reparação de bombas; aluguer de tractor para 

remover terras; aluguer de equipamentos de construção; aluguer de escavadoras; pavimen-

to de estradas; antiferrugem; andaimes; pintura de painéis; reparação de sinais; instalação 

e reparação de telefones; construção subaquático; estofamento; reparação de estofos; forra-

mento de paredes; reparação e construção de armazéns; limpeza de janelas; tudo incluído 

na classe 37.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087736

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 中國建築商標有限公司

   CSCEC Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de correio electrónico; transmissão de telecópias; transmissão de cartões de felici-

tações on-line; fornecimento de acesso a base de dados; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087737

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 中國建築商標有限公司

   CSCEC Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Aluguer de carros; transporte por automóveis; carga; aluguer de garagens; entrega de mer-

cadorias; armazenagem de mercadorias; aluguer de armazéns; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087738

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 中國建築商標有限公司

   CSCEC Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Tratamento de materiais; tratamento de combustíveis e processamento de lixo; geração de 

energia; informação do tratamento de material; reciclagem de resíduos e lixo; destruição de 

resíduos e lixo; transformação de tratamento de resíduos; serviços de refinação; refinação 

de combustível ou óleo; serviços de tratamento de combustível; galvanização de materiais; 

moagem de materiais; purificação do ar ou água; reciclagem de materiais; tratamento de 

lixo ou resíduos; desodorizante do ar; refrescamento do ar; purificação do ar, personalizada 

montagem de materiais para terceiros; blindagem de metal; tratamento de revestimento de 

janela, sendo superfície tinto métrico; desgaste; tratamento de metais; soldagem; carpinta-

ria; tudo incluído na classe 40.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087739

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 中國建築商標有限公司

   CSCEC Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42
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[511] 服務 Serviços : Arquitectura; programação de computadores; actualização de software informático; 

concepção de software informático; projectos de construção; desenho de decoração de 

interiores; engenharia; estudos de projectos técnicos; pesquisa técnica; tudo incluído na 

classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087740

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 中國建築商標有限公司

   CSCEC Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Edifícios comerciais, industriais e residenciais, hotéis, parques de estacionamento, arma-

zéns, fábricas, casas, moradias, casas com jardim, apartamentos, condomínios e andares, 

edifícios, piscinas (estruturas, sem ser de metal), campos de patinagem (estruturas, sem 

ser de metal), edifícios transportáveis não metálicos; materiais para revestimento de estra-

das; vidro inquebrável; materiais de construção, sem ser de metal; materiais de construção 

para edifícios (não metálicos); tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e 

betume; edifícios transportáveis não metálicos; monumentos, sem ser de metal; betão; ele-

mentos de cimento para a construção; tudo incluído na classe 19.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087741

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 中國建築商標有限公司

   CSCEC Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros contra acidentes; gestão de prédio de apartamentos; corretagem de seguros contra 

incêndios; agentes de aluguer de habitações; corretagem de seguros; consultoria de seguros; 

subscrição de seguros; locação imobiliária; contratos de seguros de vida; agências imobiliá-

rias; corretagem imobiliária; gestão imobiliária; tudo incluído na classe 36.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087742

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 中國建築商標有限公司

   CSCEC Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação e reparação de aparelhos de ar condicionado; asfaltagem; assentamento de ti-

jolos; supervisão da construção de edifícios; isolamento de edifícios; vedação de edifícios; 

instalação e reparação de sistemas anti-roubo; limpeza de edifícios (superfície exterior); 

limpeza de edifícios (interior); construção de edifícios; isolamento contra a humidade (edi-

fícios); demolição de edifícios; instalação e reparação de aparelhos eléctricos; instalação 

e reparação de elevadores; construção de fábricas; instalação e reparação de alarmes de 

incêndio; instalação e reparação de fornos; construção de portos; instalação e reparação 

de equipamento de aquecimento; isolamento dos edifícios; instalação e reparação de dis-

positivos de irrigação; instalação de equipamentos de cozinha; instalação e reparação de 

elevadores; instalação, manutenção e reparação de maquinaria; pedreiro; manutenção e 

reparação de viaturas; instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamento de 

escritório; pintura, interior e exterior; edifício de quebra-mar de pilar de ponte; manuten-

ção e construção de canalização; estucaria; reparação de bombas; aluguer de tractor para 

remover terras; aluguer de equipamentos de construção; aluguer de escavadoras; pavimen-

to de estradas; antiferrugem; andaimes; pintura de painéis; reparação de sinais; instalação 

e reparação de telefones; construção subaquático; estofamento; reparação de estofos; forra-

mento de paredes; reparação e construção de armazéns; limpeza de janelas; tudo incluído 

na classe 37.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087743

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 中國建築商標有限公司

   CSCEC Trade Mark Limited
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 地址 Endereço : 29th Floor, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de correio electrónico; transmissão de telecópias; transmissão de cartões de felici-

tações on-line; fornecimento de acesso a base de dados; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087744

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 中國建築商標有限公司

   CSCEC Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Aluguer de carros; transporte por automóveis; carga; aluguer de garagens; entrega de mer-

cadorias; armazenagem de mercadorias; aluguer de armazéns; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087745

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 中國建築商標有限公司

   CSCEC Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Tratamento de materiais; tratamento de combustíveis e processamento de lixo; geração de 

energia; informação do tratamento de material; reciclagem de resíduos e lixo; destruição de 

resíduos e lixo; transformação de tratamento de resíduos; serviços de refinação; refinação 

de combustível ou óleo; serviços de tratamento de combustível; galvanização de materiais; 

moagem de materiais; purificação do ar ou água; reciclagem de materiais; tratamento de 
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lixo ou resíduos; desodorizante do ar; refrescamento do ar; purificação do ar, personalizada 

montagem de materiais para terceiros; blindagem de metal; tratamento de revestimento de 

janela, sendo superfície tinto métrico; desgaste; tratamento de metais; soldagem; carpinta-

ria; tudo incluído na classe 40.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087746

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 中國建築商標有限公司

   CSCEC Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Arquitectura; programação de computadores; actualização de software informático; con-

cepção de software informático; projectos de construção; desenho de decoração de interio-

res; engenharia; estudos de projectos técnicos; pesquisa técnica; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087747

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 李文諾

   Lei Man Lok

 地址 Endereço : 澳門沙梨頭海邊街181號雅新大廈6K 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087748

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : BMG RIGHTS MANAGEMENT GmbH

 地址 Endereço : SpreePalais, Anna-Louisa-Karsch-Straße 2, 10178 Berlin, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Suportes de áudio, suportes audiovisuais e suportes de dados de todos os tipos incluindo 

para aplicações interactivas, incluídos na classe 9; suportes de dados magnéticos, discos 

acústicos; publicações electrónicas (descarregáveis); ficheiros de áudio, audiovisuais e ou-

tros ficheiros, legíveis por máquina, gravados ou descarregáveis; em especial gravações 

musicais, incluídas na classe 9; toques telefónicos (descarregáveis); software informático e 

programas informáticos (gravados ou descarregáveis); programas para jogos de computa-

dor; cartões telefónicos impressos codificados; cartões inteligentes (cartões com circuitos 

integrados).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087749

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : BMG RIGHTS MANAGEMENT GmbH

 地址 Endereço : SpreePalais, Anna-Louisa-Karsch-Straße 2, 10178 Berlin, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educacionais; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; servi-

ços de publicação de música; fornecimento de publicações electrónicas, não descarregáveis; 

publicação de textos (excepto textos publicitários); serviços fornecidos por uma empresa 

de publicação, com excepção da impressão; publicação de produtos de impressão (excepto 

para fins publicitários), incluindo publicação em formato electrónico; organização de com-

petições (educação ou entretenimento); edição de programas de rádio e televisão; organiza-

ção e realização de concertos; gestão de artistas; serviços de artistas (entretenimento); es-

pectáculos musicais; serviços de marcações e reservas (incluídos na classe 41) para eventos 

desportivos, científicos e culturais; apresentação de espectáculos ao vivo, entretenimento 

rádio e de televisão, fornecimento de informações sobre entretenimento na Internet, em 

especial, informações sobre música e produtos relacionados com isso na Internet (incluí-

dos na classe 41); apresentações musicais; produção de espectáculos, filmes, programas de 

televisão, gravações de áudio, de vídeo e cinematográficas; organização de espectáculos de 

entretenimento; agências de artistas; produção musical; serviços de estúdios de gravação de 

som; composição de música, produção de filmes.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087750

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : BMG RIGHTS MANAGEMENT GmbH

 地址 Endereço : SpreePalais, Anna-Louisa-Karsch-Straße 2, 10178 Berlin, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Concessão de licenciamento de direitos de propriedade industrial e direitos de autor; ges-

tão de direitos de autor; concessão de licenças para filmes de cinema, de televisão e de ví-

deo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087753

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Tampões auditivos para natação; tampões auditivos para mergulho; ozonizadores; electro-

lisadores (células electrolíticas); ensaiadores (aparelhos para o controlo de ovos); máquinas 

de cópias heliográficas; caixas registadoras; máquinas para contar e separar moedas; pai-

néis eléctricos para visualização de valores-alvo, resultados efectivos ou similares; máqui-

nas fotocopiadoras; instrumentos matemáticos; máquinas datadoras; relógios de ponto (dis-

positivos de registo do tempo); máquinas perfuradoras de cartões para escritório; máquinas 

de voto; aparelhos de verificação de selos postais; mecanismos para portões de parques de 

estacionamento automóvel accionados com moedas; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

extintores; bocas de incêndio; mangueiras de incêndio; agulhetas para mangueiras de in-

cêndio; sistemas de aspersão para protecção contra incêndios; alarmes contra incêndios; 

alarmes contra fugas de gás; aparelhos de alarme anti-roubo; capacetes para protecção; 

aparelhos de sinalização luminosa ou mecânica para caminhos-de-ferro; triângulos de 

sinalização para veículos avariados; sinais de trânsito luminosos ou mecânicos; aparelhos 

para mergulho (não para desporto); programas de jogo para máquinas de jogos de vídeo do 

tipo de salão de jogos; simuladores para a condução e controlo de veículos; simuladores de 

treino desportivo; aparelhos e instrumentos de laboratório; máquinas e aparelhos fotográ-

ficos; máquinas e aparelhos cinematográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas e 

instrumentos de medição ou de testes; máquinas e aparelhos de distribuição ou de controlo 

de energia; conversores rotativos; modificadores de fase; baterias solares; baterias e célu-

las; medidores e verificadores eléctricos ou magnéticos; fios e cabos eléctricos; máquinas e 

aparelhos de telecomunicações; aparelhos e máquinas electrónicas e as respectivas partes; 

núcleos magnéticos; fios de resistência; eléctrodos, com exclusão de eléctrodos de soldagem 

e de eléctrodos medicinais; barcos para combate a incêndios; satélites para fins científicos; 

bombas de incêndio; máscaras de protecção contra o pó; máscaras de protecção contra o 

gás; máscaras para soldadura; vestuário ignífugo; capuzes de protecção contra desastres; 

luvas para protecção contra acidentes; óculos (lunetas e óculos de protecção); programas 
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de jogos para máquinas de jogos de vídeo domésticas; circuitos electrónicos e CD-ROMs 

gravados com programas para jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; capacetes pro-

tectores para desporto; cintos de chumbos (para mergulho); tanques de ar (para mergulho); 

reguladores (para mergulho); metrónomos; circuitos electrónicos e CD-ROMs contendo 

programas de desempenho automático para instrumentos musicais electrónicos; discos 

acústicos; ficheiros de música descarregáveis; ficheiros de imagens descarregáveis; discos de 

vídeo e fitas de vídeo gravadas; filmes cinematográficos impressionados; películas de diapo-

sitivos impressionados; molduras para diapositivos; e publicações electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/30 2013-102612 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087754

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 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; pedras preciosas em bruto ou semi-trabalhadas e respectivas imitações; 

porta-chaves de fantasia; joalharia; troféus (taças de prémios); escudos comemorativos; 

ornamentos pessoais (joalharia, bijuteria); ornamentos em pedras preciosas para sapatos; e 

relógios de parede e 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

2013/12/30 2013-102612 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087755

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 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 : Adesivos para papelaria ou uso doméstico; lacre; regretas de impressoras (componedo-

res); caracteres de tipografia; máquinas para imprimir endereços; fitas de tinta; máquinas 

automáticas para afixar selos; agrafadores eléctricos para escritório; máquinas para selar 

envelopes, para escritórios; máquinas obliteradoras de selos; instrumentos de desenho; 
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máquinas de escrever; impressoras de cheques; mimeógrafos; duplicadores de relevos; tri-

turadores de papel; máquinas de franquear; duplicadores rotativos; moldes de marcação; 

pincéis para decoradores; recipientes de papel, para embalagem; sacos (bolsas) de plásti-

co, para embalagem; película plástica para envolver alimentos para uso doméstico; sacos 

para lixo em papel (para uso doméstico); sacos para lixo em plástico (para uso doméstico); 

padrões em papel; giz de alfaiates; estandartes em papel; bandeiras em papel; toalhas de 

mão de papel higiénicas; toalhas de papel; guardanapos de papel; toalhas de mão de papel; 

lenços de papel; etiquetas para bagagens; papel impresso para embalagem de lotes, sem ser 

brinquedo; papel e cartão; produtos de papelaria; material impresso; obras de pintura e de 

caligrafia; fotografias; e suporte de fotografias.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/30 2013-102612 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087756

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Armações de sacos de mão; armações para bolsas; ferraduras; recipientes em couro para 

acondicionamento industrial; vestuário para animais domésticos; malas e similares; bolsas 

e similares; estojos de toilette (não guarnecidos); guarda-chuvas e as suas partes; bengalas; 

bastões para caminhar; partes de metal de bastões para caminhar e bengalas; punhos de 

bastões para caminhar e bengalas; artigos de selaria; e couro e peles (em bruto ou semi-

-trabalhado).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/30 2013-102612 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087757

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21
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[511] 產品 Produtos : Fio dental (fio para fins dentários); vidro em bruto ou semitrabalhado (sem ser para edifí-

cios); manjedouras para animais; anilhas para aves; utensílios de cosmética e de toilette; 

piaçabas; escovas de metal; escovas para canos; escovas para uso industrial; escovas para 

esfregar barcos; luvas para uso doméstico; recipientes de vidro ou porcelana para embala-

gem industrial; utensílios e recipientes de cozinha, excluindo esquentadores a gás para uso 

doméstico, esquentadores de cozinha para uso doméstico não eléctricos, bancadas de co-

zinha e lava-louças; instrumentos de limpeza e utensílios de lavagem; tábuas de engomar; 

pulverizadores para alfaiates; tábuas de engomar (kotedai); «hera-dai» (tábuas para marca-

ção de tecidos); batedeiras não eléctricas para água quente de banho de imersão (yukakibo); 

tamborete de casa-de-banho; baldes de casa-de-banho; apagadores de velas; candelabros; 

peneiras de cinzas para uso doméstico; «gotoku» (bases para aquecedores a carvão japo-

neses para uso doméstico); baldes para carvão; apagadores de carvão japonês (hikeshi-

-tsubo); armadilhas para ratos e ratazanas; mata-moscas; vasos de flores; vasos para plantas 

hidropónicas para jardinagem caseira; regadores; recipientes para alimentos destinados a 

animais de estimação; escovas para animais de estimação; produtos de mascar para cães de 

estimação; gaiolas para pássaros; banheiras para pássaros; escovas para a roupa; penicos; 

porquinhos mealheiros; talismãs; recipientes sagrados; distribuidores metálicos de toalhas 

de papel; dispensadores de sabonete; tanques (aquários de interior) e respectivos acessó-

rios; dispensadores de papel higiénico; vasos para flores; taças para flores; letreiros verticais 

em vidro ou cerâmica; queimadores de perfumes; escovas para sapatos; calçadeiras; panos 

para dar brilho ao calçado; lenços e esponjas para dar brilho ao calçado; alargadores para 

calçado; conjuntos portáteis para cozinhar ao ar livre; e penugem de animais para escovas, 

pêlo de guaxinim para escovas, cerdas de porco para escovas e crina de cavalo para esco-

vas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/30 2013-102612 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087758

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 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; jarreteiras; suspensórios para meias; suspensórios; faixas para a cintura; cintos 

para vestuário; calçado (com excepção de calçado especial para desporto); roupas de más-

caras; vestuário para desporto; e calçado especial para desportos.

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

2013/12/30 2013-102612 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087759

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de anúncios e de publicidade; promoção de bens e serviços de terceiros através da 

gestão de vendas e esquemas promocionais de incentivos envolvendo cupões; análise de gestão 

empresarial e consultadoria empresarial; análise de pesquisas de marketing; fornecimento de 

informações relativas a vendas comerciais; gestão empresarial de hotéis; preparação, auditoria 

e certificação de declarações financeiras; agências de emprego; vendas em leilões; agências de 

importação-exportação; serviços de assinatura de jornais; serviços de estenografia; serviços de 

transcrição; reprodução de documentos; trabalhos de escritório, nomeadamente submissão em 

particular de documentos ou de fitas magnéticas; compilação de informação em bases de dados 

informáticas; provisão de assistência empresarial a terceiros em operação de aparelhos de pro-

cessamento de dados, nomeadamente, computadores, máquinas de escrever, máquinas de telex 

e outras máquinas de escritório similares; serviços de recepção de visitantes em edifícios; alu-

guer de material publicitário; aluguer de máquinas de escrever, máquinas de fotocópias e pro-

cessadores de texto; provisão de informações de emprego; provisão de informação em artigos 

de jornal; aluguer de máquinas de venda automática; serviços de venda a retalho e por grosso 

para uma variedade de produtos em cada área de vestuário, comidas e bebidas, e utensílios 

básicos, todos agrupados conjuntamente; serviços de venda a retalho e por grosso para tecidos 

e artigos de cama; serviços de venda a retalho e por grosso de vestuário; serviços de venda a 

retalho e por grosso de calçado (com excepção de calçado especial para desportos); serviços 

de venda a retalho e por grosso de malas e bolsas; serviços de venda a retalho e por grosso de 

artigos pessoais; serviços de venda a retalho e por grosso de artigos pessoais; serviços de venda 

a retalho e por grosso de bebidas alcoólicas; serviços de venda a retalho e por grosso de carne; 

serviços de venda a retalho e por grosso de marisco; serviços de venda a retalho e por grosso de 

legumes e frutas; serviços de venda a retalho e por grosso de confeitaria, pão e brioches; servi-

ços de venda a retalho e por grosso de arroz e cereais; serviços de venda a retalho e por grosso 

de leite; serviços de venda a retalho e por grosso de bebidas gaseificadas (bebidas refrescantes) 

e bebidas não alcoólicas de sumos de frutas; serviços de venda a retalho e por grosso de chá, 

café e cacau; serviços de venda a retalho e por grosso de comida processada; serviços de venda 

a retalho e por grosso de automóveis; serviços de venda a retalho e por grosso de veículos a 

motor de duas rodas; serviços de venda a retalho e por grosso de bicicletas; serviços de venda 

a retalho e por grosso de mobília; serviços de venda a retalho e por grosso de acessórios de 

marcenaria; serviços de venda a retalho e por grosso de tapetes «tatami»; serviços de venda a 

retalho e por grosso para equipamento ritual; serviços de venda a retalho e por grosso para má-

quinas e aparelhos eléctricos; serviços de venda a retalho e por grosso de ferramentas manuais 

de lâmina ou pontiagudas, ferramentas manuais e materiais («hardware»); serviços de venda 

a retalho e por grosso de equipamento de cozinha, instrumentos de limpeza e utensílios de 

lavagem; serviços de venda a retalho e por grosso de preparações farmacêuticas, veterinárias 

e higiénicas e de materiais medicinais; serviços de venda a retalho e por grosso de cosméticos, 

artigos de toilette, dentífricos, sabões e detergentes; serviços de venda a retalho e por grosso de 
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máquinas, utensílios e materiais de agricultura; serviços de venda a retalho e por grosso de 

flores (naturais) e árvores; serviços de venda a retalho e por grosso de combustível; servi-

ços de venda a retalho e por grosso de material impresso; serviços de venda a retalho e por 

grosso de papel e artigos de papelaria; serviços de venda a retalho e por grosso de produtos 

desportivos; serviços de venda a retalho e por grosso de brinquedos, bonecas, máquinas 

e aparelhos de jogos; serviços de venda a retalho e por grosso de instrumentos musicais e 

gravações; serviços de venda a retalho e por grosso para máquinas e aparelhos fotográfi-

cos e material fotográfico; serviços de venda a retalho e por grosso de relógios de parede, 

relógios de pulso e óculos (óculos e óculos de protecção); serviços de venda a retalho e por 

grosso para tabacos e artigos para fumadores; serviços de venda a retalho e por grosso de 

materiais de construção; serviços de venda a retalho e por grosso de pedras preciosas semi-

-trabalhadas e respectivas imitações; serviços de venda a retalho e por grosso de animais 

de estimação.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/30 2013-102612 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087760

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Tampões auditivos para natação; tampões auditivos para mergulho; ozonizadores; electro-

lisadores (células electrolíticas); ensaiadores (aparelhos para o controlo de ovos); máquinas 

de cópias heliográficas; caixas registadoras; máquinas para contar e separar moedas; pai-

néis eléctricos para visualização de valores-alvo, resultados efectivos ou similares; máqui-

nas fotocopiadoras; instrumentos matemáticos; máquinas datadoras; relógios de ponto (dis-

positivos de registo do tempo); máquinas perfuradoras de cartões para escritório; máquinas 

de voto; aparelhos de verificação de selos postais; mecanismos para portões de parques de 

estacionamento automóvel accionados com moedas; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

extintores; bocas de incêndio; mangueiras de incêndio; agulhetas para mangueiras de in-

cêndio; sistemas de aspersão para protecção contra incêndios; alarmes contra incêndios; 

alarmes contra fugas de gás; aparelhos de alarme anti-roubo; capacetes para protecção; 

aparelhos de sinalização luminosa ou mecânica para caminhos-de-ferro; triângulos de 

sinalização para veículos avariados; sinais de trânsito luminosos ou mecânicos; aparelhos 

para mergulho (não para desporto); programas de jogo para máquinas de jogos de vídeo do 

tipo de salão de jogos; simuladores para a condução e controlo de veículos; simuladores de 

treino desportivo; aparelhos e instrumentos de laboratório; máquinas e aparelhos fotográ-

ficos; máquinas e aparelhos cinematográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas e 

instrumentos de medição ou de testes; máquinas e aparelhos de distribuição ou de controlo 

de energia; conversores rotativos; modificadores de fase; baterias solares; baterias e célu-

las; medidores e verificadores eléctricos ou magnéticos; fios e cabos eléctricos; máquinas e 

aparelhos de telecomunicações; aparelhos e máquinas electrónicas e as respectivas partes; 
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núcleos magnéticos; fios de resistência; eléctrodos, com exclusão de eléctrodos de soldagem 

e de eléctrodos medicinais; barcos para combate a incêndios; satélites para fins científicos; 

bombas de incêndio; máscaras de protecção contra o pó; máscaras de protecção contra o 

gás; máscaras para soldadura; vestuário ignífugo; capuzes de protecção contra desastres; 

luvas para protecção contra acidentes; óculos (lunetas e óculos de protecção); programas 

de jogos para máquinas de jogos de vídeo domésticas; circuitos electrónicos e CD-ROMs 

gravados com programas para jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; capacetes pro-

tectores para desporto; cintos de chumbos (para mergulho); tanques de ar (para mergulho); 

reguladores (para mergulho); metrónomos; circuitos electrónicos e CD-ROMs contendo 

programas de desempenho automático para instrumentos musicais electrónicos; discos 

acústicos; ficheiros de música descarregáveis; ficheiros de imagens descarregáveis; discos de 

vídeo e fitas de vídeo gravadas; filmes cinematográficos impressionados; películas de diapo-

sitivos impressionados; molduras para diapositivos; e publicações electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/30 2013-102613 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087761

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 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; pedras preciosas em bruto ou semi-trabalhadas e respectivas imitações; 

porta-chaves de fantasia; joalharia; troféus (taças de prémios); escudos comemorativos; 

ornamentos pessoais (joalharia, bijuteria); ornamentos em pedras preciosas para sapatos; e 

relógios de parede e 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

2013/12/30 2013-102613 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087762

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16
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[511] 產品 Produtos : Adesivos para papelaria ou uso doméstico; lacre; regretas de impressoras (componedo-

res); caracteres de tipografia; máquinas para imprimir endereços; fitas de tinta; máquinas 

automáticas para afixar selos; agrafadores eléctricos para escritório; máquinas para selar 

envelopes, para escritórios; máquinas obliteradoras de selos; instrumentos de desenho; 

máquinas de escrever; impressoras de cheques; mimeógrafos; duplicadores de relevos; tri-

turadores de papel; máquinas de franquear; duplicadores rotativos; moldes de marcação; 

pincéis para decoradores; recipientes de papel, para embalagem; sacos (bolsas) de plásti-

co, para embalagem; película plástica para envolver alimentos para uso doméstico; sacos 

para lixo em papel (para uso doméstico); sacos para lixo em plástico (para uso doméstico); 

padrões em papel; giz de alfaiates; estandartes em papel; bandeiras em papel; toalhas de 

mão de papel higiénicas; toalhas de papel; guardanapos de papel; toalhas de mão de papel; 

lenços de papel; etiquetas para bagagens; papel impresso para embalagem de lotes, sem ser 

brinquedo; papel e cartão; produtos de papelaria; material impresso; obras de pintura e de 

caligrafia; fotografias; e suporte de fotografias.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/30 2013-102613 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087763

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Armações de sacos de mão; armações para bolsas; ferraduras; recipientes em couro para 

acondicionamento industrial; vestuário para animais domésticos; malas e similares; bolsas 

e similares; estojos de toilette (não guarnecidos); guarda-chuvas e as suas partes; bengalas; 

bastões para caminhar; partes de metal de bastões para caminhar e bengalas; punhos de 

bastões para caminhar e bengalas; artigos de selaria; e couro e peles (em bruto ou semi-

-trabalhado).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/30 2013-102613 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087764

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan
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 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Fio dental (fio para fins dentários); vidro em bruto ou semitrabalhado (sem ser para edifícios); 

manjedouras para animais; anilhas para aves; utensílios de cosmética e de toilette; piaçabas; 

escovas de metal; escovas para canos; escovas para uso industrial; escovas para esfregar bar-

cos; luvas para uso doméstico; recipientes de vidro ou porcelana para embalagem industrial; 

utensílios e recipientes de cozinha, excluindo esquentadores a gás para uso doméstico, es-

quentadores de cozinha para uso doméstico não eléctricos, bancadas de cozinha e lava-louças; 

instrumentos de limpeza e utensílios de lavagem; tábuas de engomar; pulverizadores para al-

faiates; tábuas de engomar (kotedai); «hera-dai» (tábuas para marcação de tecidos); batedeiras 

não eléctricas para água quente de banho de imersão (yukakibo); tamborete de casa-de-ba-

nho; baldes de casa-de-banho; apagadores de velas; candelabros; peneiras de cinzas para uso 

doméstico; «gotoku» (bases para aquecedores a carvão japoneses para uso doméstico); baldes 

para carvão; apagadores de carvão japonês (hikeshi-tsubo); armadilhas para ratos e ratazanas; 

mata-moscas; vasos de flores; vasos para plantas hidropónicas para jardinagem caseira; rega-

dores; recipientes para alimentos destinados a animais de estimação; escovas para animais de 

estimação; produtos de mascar para cães de estimação; gaiolas para pássaros; banheiras para 

pássaros; escovas para a roupa; penicos; porquinhos mealheiros; talismãs; recipientes sagra-

dos; distribuidores metálicos de toalhas de papel; dispensadores de sabonete; tanques (aquários 

de interior) e respectivos acessórios; dispensadores de papel higiénico; vasos para flores; taças 

para flores; letreiros verticais em vidro ou cerâmica; queimadores de perfumes; escovas para 

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

calçado; alargadores para calçado; conjuntos portáteis para cozinhar ao ar livre; e penugem de 

animais para escovas, pêlo de guaxinim para escovas, cerdas de porco para escovas e crina de 

cavalo para escovas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/30 2013-102613 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087765

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 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; jarreteiras; suspensórios para meias; suspensórios; faixas para a cintura; cintos 

para vestuário; calçado (com excepção de calçado especial para desporto); roupas de más-

caras; vestuário para desporto; e calçado especial para desportos.

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

2013/12/30 2013-102613 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087766

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de anúncios e de publicidade; promoção de bens e serviços de terceiros através 

da gestão de vendas e esquemas promocionais de incentivos envolvendo cupões; análise de 

gestão empresarial e consultadoria empresarial; análise de pesquisas de marketing; forne-

cimento de informações relativas a vendas comerciais; gestão empresarial de hotéis; prepa-

ração, auditoria e certificação de declarações financeiras; agências de emprego; vendas em 

leilões; agências de importação-exportação; serviços de assinatura de jornais; serviços de 

estenografia; serviços de transcrição; reprodução de documentos; trabalhos de escritório, 

nomeadamente submissão em particular de documentos ou de fitas magnéticas; compilação 

de informação em bases de dados informáticas; provisão de assistência empresarial a tercei-

ros em operação de aparelhos de processamento de dados, nomeadamente, computadores, 

máquinas de escrever, máquinas de telex e outras máquinas de escritório similares; serviços 

de recepção de visitantes em edifícios; aluguer de material publicitário; aluguer de máquinas 

de escrever, máquinas de fotocópias e processadores de texto; provisão de informações de 

emprego; provisão de informação em artigos de jornal; aluguer de máquinas de venda auto-

mática; serviços de venda a retalho e por grosso para uma variedade de produtos em cada 

área de vestuário, comidas e bebidas, e utensílios básicos, todos agrupados conjuntamente; 

serviços de venda a retalho e por grosso para tecidos e artigos de cama; serviços de venda a 

retalho e por grosso de vestuário; serviços de venda a retalho e por grosso de calçado (com 

excepção de calçado especial para desportos); serviços de venda a retalho e por grosso de 

malas e bolsas; serviços de venda a retalho e por grosso de artigos pessoais; serviços de 

venda a retalho e por grosso de artigos pessoais; serviços de venda a retalho e por grosso 

de bebidas alcoólicas; serviços de venda a retalho e por grosso de carne; serviços de venda 

a retalho e por grosso de marisco; serviços de venda a retalho e por grosso de legumes e 

frutas; serviços de venda a retalho e por grosso de confeitaria, pão e brioches; serviços de 

venda a retalho e por grosso de arroz e cereais; serviços de venda a retalho e por grosso de 

leite; serviços de venda a retalho e por grosso de bebidas gaseificadas (bebidas refrescan-

tes) e bebidas não alcoólicas de sumos de frutas; serviços de venda a retalho e por grosso 

de chá, café e cacau; serviços de venda a retalho e por grosso de comida processada; servi-

ços de venda a retalho e por grosso de automóveis; serviços de venda a retalho e por grosso 

de veículos a motor de duas rodas; serviços de venda a retalho e por grosso de bicicletas; 

serviços de venda a retalho e por grosso de mobília; serviços de venda a retalho e por gros-

so de acessórios de marcenaria; serviços de venda a retalho e por grosso de tapetes «tata-

mi»; serviços de venda a retalho e por grosso para equipamento ritual; serviços de venda 

a retalho e por grosso para máquinas e aparelhos eléctricos; serviços de venda a retalho e 

por grosso de ferramentas manuais de lâmina ou pontiagudas, ferramentas manuais e ma-

teriais («hardware»); serviços de venda a retalho e por grosso de equipamento de cozinha, 

instrumentos de limpeza e utensílios de lavagem; serviços de venda a retalho e por grosso 

de preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas e de materiais medicinais; serviços 
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de venda a retalho e por grosso de cosméticos, artigos de toilette, dentífricos, sabões e de-

tergentes; serviços de venda a retalho e por grosso de máquinas, utensílios e materiais de 

agricultura; serviços de venda a retalho e por grosso de flores (naturais) e árvores; serviços 

de venda a retalho e por grosso de combustível; serviços de venda a retalho e por grosso de 

material impresso; serviços de venda a retalho e por grosso de papel e artigos de papelaria; 

serviços de venda a retalho e por grosso de produtos desportivos; serviços de venda a reta-

lho e por grosso de brinquedos, bonecas, máquinas e aparelhos de jogos; serviços de venda 

a retalho e por grosso de instrumentos musicais e gravações; serviços de venda a retalho e 

por grosso para máquinas e aparelhos fotográficos e material fotográfico; serviços de venda 

a retalho e por grosso de relógios de parede, relógios de pulso e óculos (óculos e óculos de 

protecção); serviços de venda a retalho e por grosso para tabacos e artigos para fumadores; 

serviços de venda a retalho e por grosso de materiais de construção; serviços de venda a 

retalho e por grosso de pedras preciosas semi-trabalhadas e respectivas imitações; serviços 

de venda a retalho e por grosso de animais de estimação.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/30 2013-102613 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087767

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Tampões auditivos para natação; tampões auditivos para mergulho; ozonizadores; electro-

lisadores (células electrolíticas); ensaiadores (aparelhos para o controlo de ovos); máquinas 

de cópias heliográficas; caixas registadoras; máquinas para contar e separar moedas; pai-

néis eléctricos para visualização de valores-alvo, resultados efectivos ou similares; máqui-

nas fotocopiadoras; instrumentos matemáticos; máquinas datadoras; relógios de ponto (dis-

positivos de registo do tempo); máquinas perfuradoras de cartões para escritório; máquinas 

de voto; aparelhos de verificação de selos postais; mecanismos para portões de parques de 

estacionamento automóvel accionados com moedas; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

extintores; bocas de incêndio; mangueiras de incêndio; agulhetas para mangueiras de in-

cêndio; sistemas de aspersão para protecção contra incêndios; alarmes contra incêndios; 

alarmes contra fugas de gás; aparelhos de alarme anti-roubo; capacetes para protecção; 

aparelhos de sinalização luminosa ou mecânica para caminhos-de-ferro; triângulos de 

sinalização para veículos avariados; sinais de trânsito luminosos ou mecânicos; aparelhos 

para mergulho (não para desporto); programas de jogo para máquinas de jogos de vídeo do 

tipo de salão de jogos; simuladores para a condução e controlo de veículos; simuladores de 

treino desportivo; aparelhos e instrumentos de laboratório; máquinas e aparelhos fotográ-

ficos; máquinas e aparelhos cinematográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas e 

instrumentos de medição ou de testes; máquinas e aparelhos de distribuição ou de controlo 

de energia; conversores rotativos; modificadores de fase; baterias solares; baterias e célu-

las; medidores e verificadores eléctricos ou magnéticos; fios e cabos eléctricos; máquinas e 
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aparelhos de telecomunicações; aparelhos e máquinas electrónicas e as respectivas partes; 

núcleos magnéticos; fios de resistência; eléctrodos, com exclusão de eléctrodos de soldagem 

e de eléctrodos medicinais; barcos para combate a incêndios; satélites para fins científicos; 

bombas de incêndio; máscaras de protecção contra o pó; máscaras de protecção contra o 

gás; máscaras para soldadura; vestuário ignífugo; capuzes de protecção contra desastres; 

luvas para protecção contra acidentes; óculos (lunetas e óculos de protecção); programas 

de jogos para máquinas de jogos de vídeo domésticas; circuitos electrónicos e CD-ROMs 

gravados com programas para jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; capacetes pro-

tectores para desporto; cintos de chumbos (para mergulho); tanques de ar (para mergulho); 

reguladores (para mergulho); metrónomos; circuitos electrónicos e CD-ROMs contendo 

programas de desempenho automático para instrumentos musicais electrónicos; discos 

acústicos; ficheiros de música descarregáveis; ficheiros de imagens descarregáveis; discos de 

vídeo e fitas de vídeo gravadas; filmes cinematográficos impressionados; películas de diapo-

sitivos impressionados; molduras para diapositivos; e publicações electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/30 2013-102615 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087768

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 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; pedras preciosas em bruto ou semi-trabalhadas e respectivas imitações; 

porta-chaves de fantasia; joalharia; troféus (taças de prémios); escudos comemorativos; 

ornamentos pessoais (joalharia, bijuteria); ornamentos em pedras preciosas para sapatos; e 

relógios de parede e 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

2013/12/30 2013-102615 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087769

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16
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[511] 產品 Produtos : Adesivos para papelaria ou uso doméstico; lacre; regretas de impressoras (componedo-

res); caracteres de tipografia; máquinas para imprimir endereços; fitas de tinta; máquinas 

automáticas para afixar selos; agrafadores eléctricos para escritório; máquinas para selar 

envelopes, para escritórios; máquinas obliteradoras de selos; instrumentos de desenho; 

máquinas de escrever; impressoras de cheques; mimeógrafos; duplicadores de relevos; tri-

turadores de papel; máquinas de franquear; duplicadores rotativos; moldes de marcação; 

pincéis para decoradores; recipientes de papel, para embalagem; sacos (bolsas) de plásti-

co, para embalagem; película plástica para envolver alimentos para uso doméstico; sacos 

para lixo em papel (para uso doméstico); sacos para lixo em plástico (para uso doméstico); 

padrões em papel; giz de alfaiates; estandartes em papel; bandeiras em papel; toalhas de 

mão de papel higiénicas; toalhas de papel; guardanapos de papel; toalhas de mão de papel; 

lenços de papel; etiquetas para bagagens; papel impresso para embalagem de lotes, sem ser 

brinquedo; papel e cartão; produtos de papelaria; material impresso; obras de pintura e de 

caligrafia; fotografias; e suporte de fotografias.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/30 2013-102615 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087770

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Armações de sacos de mão; armações para bolsas; ferraduras; recipientes em couro para 

acondicionamento industrial; vestuário para animais domésticos; malas e similares; bolsas 

e similares; estojos de toilette (não guarnecidos); guarda-chuvas e as suas partes; bengalas; 

bastões para caminhar; partes de metal de bastões para caminhar e bengalas; punhos de 

bastões para caminhar e bengalas; artigos de selaria; e couro e peles (em bruto ou semi-

-trabalhado).

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/30 2013-102615 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087771

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 



N.º 34 — 20-8-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13623

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Fio dental (fio para fins dentários); vidro em bruto ou semitrabalhado (sem ser para edifí-

cios); manjedouras para animais; anilhas para aves; utensílios de cosmética e de toilette; 

piaçabas; escovas de metal; escovas para canos; escovas para uso industrial; escovas para 

esfregar barcos; luvas para uso doméstico; recipientes de vidro ou porcelana para embala-

gem industrial; utensílios e recipientes de cozinha, excluindo esquentadores a gás para uso 

doméstico, esquentadores de cozinha para uso doméstico não eléctricos, bancadas de co-

zinha e lava-louças; instrumentos de limpeza e utensílios de lavagem; tábuas de engomar; 

pulverizadores para alfaiates; tábuas de engomar (kotedai); «hera-dai» (tábuas para marca-

ção de tecidos); batedeiras não eléctricas para água quente de banho de imersão (yukakibo); 

tamborete de casa-de-banho; baldes de casa-de-banho; apagadores de velas; candelabros; 

peneiras de cinzas para uso doméstico; «gotoku» (bases para aquecedores a carvão japo-

neses para uso doméstico); baldes para carvão; apagadores de carvão japonês (hikeshi-

-tsubo); armadilhas para ratos e ratazanas; mata-moscas; vasos de flores; vasos para plantas 

hidropónicas para jardinagem caseira; regadores; recipientes para alimentos destinados a 

animais de estimação; escovas para animais de estimação; produtos de mascar para cães de 

estimação; gaiolas para pássaros; banheiras para pássaros; escovas para a roupa; penicos; 

porquinhos mealheiros; talismãs; recipientes sagrados; distribuidores metálicos de toalhas 

de papel; dispensadores de sabonete; tanques (aquários de interior) e respectivos acessó-

rios; dispensadores de papel higiénico; vasos para flores; taças para flores; letreiros verticais 

em vidro ou cerâmica; queimadores de perfumes; escovas para sapatos; calçadeiras; panos 

para dar brilho ao calçado; lenços e esponjas para dar brilho ao calçado; alargadores para 

calçado; conjuntos portáteis para cozinhar ao ar livre; e penugem de animais para escovas, 

pêlo de guaxinim para escovas, cerdas de porco para escovas e crina de cavalo para esco-

vas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/30 2013-102615 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087772

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 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; jarreteiras; suspensórios para meias; suspensórios; faixas para a cintura; cintos 

para vestuário; calçado (com excepção de calçado especial para desporto); roupas de más-

caras; vestuário para desporto; e calçado especial para desportos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/30 2013-102615 日本 Japão
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[210] 編號 N.º : N/087773

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de anúncios e de publicidade; promoção de bens e serviços de terceiros através 

da gestão de vendas e esquemas promocionais de incentivos envolvendo cupões; análise de 

gestão empresarial e consultadoria empresarial; análise de pesquisas de marketing; forne-

cimento de informações relativas a vendas comerciais; gestão empresarial de hotéis; prepa-

ração, auditoria e certificação de declarações financeiras; agências de emprego; vendas em 

leilões; agências de importação-exportação; serviços de assinatura de jornais; serviços de 

estenografia; serviços de transcrição; reprodução de documentos; trabalhos de escritório, 

nomeadamente submissão em particular de documentos ou de fitas magnéticas; compilação 

de informação em bases de dados informáticas; provisão de assistência empresarial a tercei-

ros em operação de aparelhos de processamento de dados, nomeadamente, computadores, 

máquinas de escrever, máquinas de telex e outras máquinas de escritório similares; serviços 

de recepção de visitantes em edifícios; aluguer de material publicitário; aluguer de máquinas 

de escrever, máquinas de fotocópias e processadores de texto; provisão de informações de 

emprego; provisão de informação em artigos de jornal; aluguer de máquinas de venda auto-

mática; serviços de venda a retalho e por grosso para uma variedade de produtos em cada 

área de vestuário, comidas e bebidas, e utensílios básicos, todos agrupados conjuntamente; 

serviços de venda a retalho e por grosso para tecidos e artigos de cama; serviços de venda a 

retalho e por grosso de vestuário; serviços de venda a retalho e por grosso de calçado (com 

excepção de calçado especial para desportos); serviços de venda a retalho e por grosso de 

malas e bolsas; serviços de venda a retalho e por grosso de artigos pessoais; serviços de 

venda a retalho e por grosso de artigos pessoais; serviços de venda a retalho e por grosso 

de bebidas alcoólicas; serviços de venda a retalho e por grosso de carne; serviços de venda 

a retalho e por grosso de marisco; serviços de venda a retalho e por grosso de legumes e 

frutas; serviços de venda a retalho e por grosso de confeitaria, pão e brioches; serviços de 

venda a retalho e por grosso de arroz e cereais; serviços de venda a retalho e por grosso de 

leite; serviços de venda a retalho e por grosso de bebidas gaseificadas (bebidas refrescan-

tes) e bebidas não alcoólicas de sumos de frutas; serviços de venda a retalho e por grosso 

de chá, café e cacau; serviços de venda a retalho e por grosso de comida processada; servi-

ços de venda a retalho e por grosso de automóveis; serviços de venda a retalho e por grosso 

de veículos a motor de duas rodas; serviços de venda a retalho e por grosso de bicicletas; 

serviços de venda a retalho e por grosso de mobília; serviços de venda a retalho e por gros-

so de acessórios de marcenaria; serviços de venda a retalho e por grosso de tapetes «tata-

mi»; serviços de venda a retalho e por grosso para equipamento ritual; serviços de venda 

a retalho e por grosso para máquinas e aparelhos eléctricos; serviços de venda a retalho e 

por grosso de ferramentas manuais de lâmina ou pontiagudas, ferramentas manuais e ma-

teriais («hardware»); serviços de venda a retalho e por grosso de equipamento de cozinha, 

instrumentos de limpeza e utensílios de lavagem; serviços de venda a retalho e por grosso 

de preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas e de materiais medicinais; serviços 

de venda a retalho e por grosso de cosméticos, artigos de toilette, dentífricos, sabões e de-

tergentes; serviços de venda a retalho e por grosso de máquinas, utensílios e materiais de 

agricultura; serviços de venda a retalho e por grosso de flores (naturais) e árvores; serviços 

de venda a retalho e por grosso de combustível; serviços de venda a retalho e por grosso de 

material impresso; serviços de venda a retalho e por grosso de papel e artigos de papelaria; 
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serviços de venda a retalho e por grosso de produtos desportivos; serviços de venda a reta-

lho e por grosso de brinquedos, bonecas, máquinas e aparelhos de jogos; serviços de venda 

a retalho e por grosso de instrumentos musicais e gravações; serviços de venda a retalho e 

por grosso para máquinas e aparelhos fotográficos e material fotográfico; serviços de venda 

a retalho e por grosso de relógios de parede, relógios de pulso e óculos (óculos e óculos de 

protecção); serviços de venda a retalho e por grosso para tabacos e artigos para fumadores; 

serviços de venda a retalho e por grosso de materiais de construção; serviços de venda a 

retalho e por grosso de pedras preciosas semi-trabalhadas e respectivas imitações; serviços 

de venda a retalho e por grosso de animais de estimação.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/30 2013-102615 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087774

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Tampões auditivos para natação; tampões auditivos para mergulho; ozonizadores; electro-

lisadores (células electrolíticas); ensaiadores (aparelhos para o controlo de ovos); máquinas 

de cópias heliográficas; caixas registadoras; máquinas para contar e separar moedas; pai-

néis eléctricos para visualização de valores-alvo, resultados efectivos ou similares; máqui-

nas fotocopiadoras; instrumentos matemáticos; máquinas datadoras; relógios de ponto (dis-

positivos de registo do tempo); máquinas perfuradoras de cartões para escritório; máquinas 

de voto; aparelhos de verificação de selos postais; mecanismos para portões de parques de 

estacionamento automóvel accionados com moedas; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

extintores; bocas de incêndio; mangueiras de incêndio; agulhetas para mangueiras de in-

cêndio; sistemas de aspersão para protecção contra incêndios; alarmes contra incêndios; 

alarmes contra fugas de gás; aparelhos de alarme anti-roubo; capacetes para protecção; 

aparelhos de sinalização luminosa ou mecânica para caminhos-de-ferro; triângulos de 

sinalização para veículos avariados; sinais de trânsito luminosos ou mecânicos; aparelhos 

para mergulho (não para desporto); programas de jogo para máquinas de jogos de vídeo do 

tipo de salão de jogos; simuladores para a condução e controlo de veículos; simuladores de 

treino desportivo; aparelhos e instrumentos de laboratório; máquinas e aparelhos fotográ-

ficos; máquinas e aparelhos cinematográficos; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas e 

instrumentos de medição ou de testes; máquinas e aparelhos de distribuição ou de controlo 

de energia; conversores rotativos; modificadores de fase; baterias solares; baterias e célu-

las; medidores e verificadores eléctricos ou magnéticos; fios e cabos eléctricos; máquinas e 

aparelhos de telecomunicações; aparelhos e máquinas electrónicas e as respectivas partes; 

núcleos magnéticos; fios de resistência; eléctrodos, com exclusão de eléctrodos de soldagem 

e de eléctrodos medicinais; barcos para combate a incêndios; satélites para fins científicos; 

bombas de incêndio; máscaras de protecção contra o pó; máscaras de protecção contra o 

gás; máscaras para soldadura; vestuário ignífugo; capuzes de protecção contra desastres; 

luvas para protecção contra acidentes; óculos (lunetas e óculos de protecção); programas 



13626 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 34 期 —— 2014 年 8 月 20 日

de jogos para máquinas de jogos de vídeo domésticas; circuitos electrónicos e CD-ROMs 

gravados com programas para jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; capacetes pro-

tectores para desporto; cintos de chumbos (para mergulho); tanques de ar (para mergulho); 

reguladores (para mergulho); metrónomos; circuitos electrónicos e CD-ROMs contendo 

programas de desempenho automático para instrumentos musicais electrónicos; discos 

acústicos; ficheiros de música descarregáveis; ficheiros de imagens descarregáveis; discos de 

vídeo e fitas de vídeo gravadas; filmes cinematográficos impressionados; películas de diapo-

sitivos impressionados; molduras para diapositivos; e publicações electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/04 2014-007750 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087775

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 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; pedras preciosas em bruto ou semi-trabalhadas e respectivas imitações; 

porta-chaves de fantasia; joalharia; troféus (taças de prémios); escudos comemorativos; 

ornamentos pessoais (joalharia, bijuteria); ornamentos em pedras preciosas para sapatos; e 

relógios de parede e 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

2014/02/04 2014-007750 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087776

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 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 : Adesivos para papelaria ou uso doméstico; lacre; regretas de impressoras (componedo-

res); caracteres de tipografia; máquinas para imprimir endereços; fitas de tinta; máquinas 

automáticas para afixar selos; agrafadores eléctricos para escritório; máquinas para selar 

envelopes, para escritórios; máquinas obliteradoras de selos; instrumentos de desenho; 

máquinas de escrever; impressoras de cheques; mimeógrafos; duplicadores de relevos; tri-

turadores de papel; máquinas de franquear; duplicadores rotativos; moldes de marcação; 

pincéis para decoradores; recipientes de papel, para embalagem; sacos (bolsas) de plásti-
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co, para embalagem; película plástica para envolver alimentos para uso doméstico; sacos 

para lixo em papel (para uso doméstico); sacos para lixo em plástico (para uso doméstico); 

padrões em papel; giz de alfaiates; estandartes em papel; bandeiras em papel; toalhas de 

mão de papel higiénicas; toalhas de papel; guardanapos de papel; toalhas de mão de papel; 

lenços de papel; etiquetas para bagagens; papel impresso para embalagem de lotes, sem ser 

brinquedo; papel e cartão; produtos de papelaria; material impresso; obras de pintura e de 

caligrafia; fotografias; e suporte de fotografias.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/04 2014-007750 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087777

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Armações de sacos de mão; armações para bolsas; ferraduras; recipientes em couro para 

acondicionamento industrial; vestuário para animais domésticos; malas e similares; bolsas 

e similares; estojos de toilette (não guarnecidos); guarda-chuvas e as suas partes; bengalas; 

bastões para caminhar; partes de metal de bastões para caminhar e bengalas; punhos de 

bastões para caminhar e bengalas; artigos de selaria; e couro e peles (em bruto ou semi-

-trabalhado).

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/04 2014-007750 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087778

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 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 fins dentários); vidro em bruto ou semitrabalhado (sem ser para edifí-

cios); manjedouras para animais; anilhas para aves; utensílios de cosmética e de toilette; 

piaçabas; escovas de metal; escovas para canos; escovas para uso industrial; escovas para 

esfregar barcos; luvas para uso doméstico; recipientes de vidro ou porcelana para embala-

gem industrial; utensílios e recipientes de cozinha, excluindo esquentadores a gás para uso 

doméstico, esquentadores de cozinha para uso doméstico não eléctricos, bancadas de co-
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zinha e lava-louças; instrumentos de limpeza e utensílios de lavagem; tábuas de engomar; 

pulverizadores para alfaiates; tábuas de engomar (kotedai); «hera-dai» (tábuas para marca-

ção de tecidos); batedeiras não eléctricas para água quente de banho de imersão (yukakibo); 

tamborete de casa-de-banho; baldes de casa-de-banho; apagadores de velas; candelabros; 

peneiras de cinzas para uso doméstico; «gotoku» (bases para aquecedores a carvão japo-

neses para uso doméstico); baldes para carvão; apagadores de carvão japonês (hikeshi-

-tsubo); armadilhas para ratos e ratazanas; mata-moscas; vasos de flores; vasos para plantas 

hidropónicas para jardinagem caseira; regadores; recipientes para alimentos destinados a 

animais de estimação; escovas para animais de estimação; produtos de mascar para cães de 

estimação; gaiolas para pássaros; banheiras para pássaros; escovas para a roupa; penicos; 

porquinhos mealheiros; talismãs; recipientes sagrados; distribuidores metálicos de toalhas 

de papel; dispensadores de sabonete; tanques (aquários de interior) e respectivos acessó-

rios; dispensadores de papel higiénico; vasos para flores; taças para flores; letreiros verticais 

em vidro ou cerâmica; queimadores de perfumes; escovas para sapatos; calçadeiras; panos 

para dar brilho ao calçado; lenços e esponjas para dar brilho ao calçado; alargadores para 

calçado; conjuntos portáteis para cozinhar ao ar livre; e penugem de animais para escovas, 

pêlo de guaxinim para escovas, cerdas de porco para escovas e crina de cavalo para esco-

vas.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/04 2014-007750 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087779

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 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; jarreteiras; suspensórios para meias; suspensórios; faixas para a cintura; cintos 

para vestuário; calçado (com excepção de calçado especial para desporto); roupas de más-

caras; vestuário para desporto; e calçado especial para desportos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/04 2014-007750 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087780

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de anúncios e de publicidade; promoção de bens e serviços de terceiros através 

da gestão de vendas e esquemas promocionais de incentivos envolvendo cupões; análise de 

gestão empresarial e consultadoria empresarial; análise de pesquisas de marketing; forne-

cimento de informações relativas a vendas comerciais; gestão empresarial de hotéis; prepa-

ração, auditoria e certificação de declarações financeiras; agências de emprego; vendas em 

leilões; agências de importação-exportação; serviços de assinatura de jornais; serviços de 

estenografia; serviços de transcrição; reprodução de documentos; trabalhos de escritório, 

nomeadamente submissão em particular de documentos ou de fitas magnéticas; compilação 

de informação em bases de dados informáticas; provisão de assistência empresarial a tercei-

ros em operação de aparelhos de processamento de dados, nomeadamente, computadores, 

máquinas de escrever, máquinas de telex e outras máquinas de escritório similares; serviços 

de recepção de visitantes em edifícios; aluguer de material publicitário; aluguer de máquinas 

de escrever, máquinas de fotocópias e processadores de texto; provisão de informações de 

emprego; provisão de informação em artigos de jornal; aluguer de máquinas de venda auto-

mática; serviços de venda a retalho e por grosso para uma variedade de produtos em cada 

área de vestuário, comidas e bebidas, e utensílios básicos, todos agrupados conjuntamente; 

serviços de venda a retalho e por grosso para tecidos e artigos de cama; serviços de venda a 

retalho e por grosso de vestuário; serviços de venda a retalho e por grosso de calçado (com 

excepção de calçado especial para desportos); serviços de venda a retalho e por grosso de 

malas e bolsas; serviços de venda a retalho e por grosso de artigos pessoais; serviços de 

venda a retalho e por grosso de artigos pessoais; serviços de venda a retalho e por grosso 

de bebidas alcoólicas; serviços de venda a retalho e por grosso de carne; serviços de venda 

a retalho e por grosso de marisco; serviços de venda a retalho e por grosso de legumes e 

frutas; serviços de venda a retalho e por grosso de confeitaria, pão e brioches; serviços de 

venda a retalho e por grosso de arroz e cereais; serviços de venda a retalho e por grosso de 

leite; serviços de venda a retalho e por grosso de bebidas gaseificadas (bebidas refrescan-

tes) e bebidas não alcoólicas de sumos de frutas; serviços de venda a retalho e por grosso 

de chá, café e cacau; serviços de venda a retalho e por grosso de comida processada; servi-

ços de venda a retalho e por grosso de automóveis; serviços de venda a retalho e por grosso 

de veículos a motor de duas rodas; serviços de venda a retalho e por grosso de bicicletas; 

serviços de venda a retalho e por grosso de mobília; serviços de venda a retalho e por gros-

so de acessórios de marcenaria; serviços de venda a retalho e por grosso de tapetes «tata-

mi»; serviços de venda a retalho e por grosso para equipamento ritual; serviços de venda 

a retalho e por grosso para máquinas e aparelhos eléctricos; serviços de venda a retalho e 

por grosso de ferramentas manuais de lâmina ou pontiagudas, ferramentas manuais e ma-

teriais («hardware»); serviços de venda a retalho e por grosso de equipamento de cozinha, 

instrumentos de limpeza e utensílios de lavagem; serviços de venda a retalho e por grosso 

de preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas e de materiais medicinais; serviços 

de venda a retalho e por grosso de cosméticos, artigos de toilette, dentífricos, sabões e de-

tergentes; serviços de venda a retalho e por grosso de máquinas, utensílios e materiais de 

agricultura; serviços de venda a retalho e por grosso de flores (naturais) e árvores; serviços 

de venda a retalho e por grosso de combustível; serviços de venda a retalho e por grosso de 

material impresso; serviços de venda a retalho e por grosso de papel e artigos de papelaria; 

serviços de venda a retalho e por grosso de produtos desportivos; serviços de venda a reta-

lho e por grosso de brinquedos, bonecas, máquinas e aparelhos de jogos; serviços de venda 

a retalho e por grosso de instrumentos musicais e gravações; serviços de venda a retalho e 

por grosso para máquinas e aparelhos fotográficos e material fotográfico; serviços de venda 

a retalho e por grosso de relógios de parede, relógios de pulso e óculos (óculos e óculos de 
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protecção); serviços de venda a retalho e por grosso para tabacos e artigos para fumadores; 

serviços de venda a retalho e por grosso de materiais de construção; serviços de venda a 

retalho e por grosso de pedras preciosas semi-trabalhadas e respectivas imitações; serviços 

de venda a retalho e por grosso de animais de estimação.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/04 2014-007750 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087781

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 巨燊科技有限公司

   Companhia de Tecnologias Smartled Lda.

 地址 Endereço : 澳門福隆新街19號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 電燈、使用發光二極管的照明設備、照明裝置及設備。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/087782

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 巨燊科技有限公司

   Companhia de Tecnologias Smartled Lda.

 地址 Endereço : 澳門福隆新街19號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售服務及批發服務，進出口代理。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/087784

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 長城煙草科技集團（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E號第一國際商業中心801-802室 
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087785

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 長城煙草科技集團（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E號第一國際商業中心801-802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 : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087786

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 長城煙草科技集團（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E號第一國際商業中心801-802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 : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，紅色，金色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/087790

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), salva-vidas e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, 

regulação ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução 

de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos, 

DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moe-

das; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, 

computadores; software informático; extintores de incêndio; aparelhos de computador e 

dispositivos periféricos; cartões de circuitos integrados (cartões inteligentes); carregadores 

de baterias; aparelhos e instrumentos de vigilância; antenas; aparelhos de análise do ar; 

alarmes; desenhos animados; atendedores de chamadas; antenas; cabos, eléctricos; sof-

tware de jogos de TV; estojos de óculos; programas de computador (programas), gravados; 

programas de computador (software descarregáveis); discos ópticos; condutores eléctricos; 

condutas de electricidade; detectores; quadros para afixar avisos electrónicos; publicações 

electrónicas (descarregáveis); fechaduras eléctricas; microfones; aparelhos e instrumentos 

para física; telefones portáteis; aparelhos de radar; rádios; leitores de barras de código; sa-

télites para fins científicos; indicadores de talude; baterias solares; sonares; estereoscópios; 

óculos de sol; fios de telégrafo; videocassetes; gravadores de vídeo; ecrãs de vídeo; música 

digital descarregável de Internet; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087791

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; mostra 

de artigos para fins publicitários; disseminação de material publicitário; aluguer de espaço 

publicitário; análise de preços de custos; distribuição de amostras; pesquisa de opinião; 

organização de exposições para fins comerciais e publicitários; marketing; serviços de 

parte cortada (clipping) de notícias; relações públicas; publicação de textos publicitários; 

publicidade; aluguer de material de publicidade; arranjo de montras; promoção de vendas; 
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consultoria comercial; informações e inquéritos comerciais; investigações para negócios; 

pesquisa comercial; serviços de relocalização para empresas; informações comerciais; as-

sistência na gestão comercial ou industrial; reprodução de documentos; previsões econó-

micas; agências de emprego; gestão de ficheiros computorizados; agências de importação e 

exportação; consultoria de gestão de pessoal; recrutamento de pessoal; serviços de aquisi-

ção para terceiros; informações estatísticas; contabilidade; avaliações de negócios; pesquisa 

de dados em arquivos de computador para terceiros; serviços de secretariado; dactilógrafo; 

transcrições, leilões, auditoria; aluguer de máquinas e equipamentos de escritório; serviços 

de encomendas informatizado; transferência de negócios e disseminação de e-commerce 

e transacção comercial mundo real por meio de uma rede global informática; operação de 

um serviço de compras on-line; serviços de vendas a retalho e por grosso relacionados com 

materiais, equipamentos, instrumentos e aparelhos para construção, engenharia e gestão 

de propriedade; consultadoria e assessoria para os serviços supra mencionados; tudo inclu-

ído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087792

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; análise financei-

ra; investimentos de capital; consultoria financeira; fornecimento de informação financeira; 

gestão financeira; financiamento de empréstimos; organização de colecções financeiros; 

banca; serviços de investimento; serviços de transferências monetárias; serviços de cartões 

de crédito; serviços de facturação e pagamento electrónico; provisão de serviços de cré-

dito e pagamento; seguros financeiros e investigação e análise monetária; gestão de bens; 

organização de colectas; agências de cobrança de dívidas; emissão de extracto de conta; 

pagamento automático de contas; serviços de informação relacionados com o pagamento 

automático de contas; provisão de informações relacionados com contabilidade (finan-

ceira); serviços de transferência de fundos automáticos; serviços de avaliação de negócios 

financeiros; serviços de caução; serviços fiduciários e fideicomissos; transacções cambiais 

e angariação de fundos de caridade; cobrança de rendas; serviços de cartões de débito; 

corretagem; tributações fiscais; investimentos de fundos; transferência de fundos electróni-

cos; emissão de moedas comemorativas; fundos mútuos; avaliações fiscais; corretagem de 

seguros contra acidentes; corretagem de seguros contra incêndios; corretagem de seguros; 

consultoria de seguros; subscrição de apólices de seguros; subscrição de apólices de segu-

ros de vida; gestão de apartamentos residenciais; agentes de aluguer de habitações; locação 

imobiliária; agências imobiliárias; corretagem imobiliária; gestão imobiliária; corretagem 

de seguros marítimos; avaliação de imóveis; aluguer de apartamentos; avaliação financeira; 

tudo incluído na classe 36.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087793

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção de edifícios; reparação; serviços de instalação; desenvolvimento imobiliário e 

propriedades; construção de fábricas, portos, estradas, estruturas de centrais de energia 

para transporte e armazenamento de combustíveis, aparelhos e redes de telecomunicações; 

manutenção de oleodutos; instalação de cabos; reparação submarina; instalação e repara-

ção de aparelhos e equipamentos de ar condicionado; forramento de paredes; manutenção 

e reparação dos edifícios, fábricas, portos, centrais de energia, estruturas de transporte 

e armazenamento de combustíveis, aparelhos e redes de telecomunicações; instalação de 

aparelhos e equipamentos eléctricos, geração de energia e aparelhos e equipamentos de 

transmissão; alvenaria; isolamento de edifícios; estucaria; canalização; instalação e repa-

ração de equipamentos de aquecimento; instalação e reparação de sistemas anti-roubo; 

instalação e reparação de elevadores; limpeza de edifícios (superfície exterior e interior); 

andaimes; prestação de informações relativas à construção e reparação, supervisão de 

construção de edifícios, escavação, reclamação de terras, demolição, decoração construção; 

serviços de renovação e remodelação, serviços de lubrificação, reparação e manutenção de 

aeronaves, bombeamento de óleo e aluguer de equipamento de construção e pavimentação 

de estradas e serviços telhas; aparelho de reparação eléctrico; serviços de informação de 

construção; serviços de consultoria relacionados com a reparação de edifícios, canalização, 

sistemas de controle ambiental, estruturas de engenharia civil; instalação e reparação de 

alarmes de incêndio; instalação e reparação de fornos; instalação de equipamentos de co-

zinha; instalação e reparação de elevadores; instalação, manutenção e reparação de maqui-

naria; manutenção e reparação de veículos automóveis; instalação, manutenção e reparação 

das máquinas e equipamentos de escritório; construção e reparação de canalização; repa-

ração de bombas; construção e reparação de armazém; asfaltagem; assentamento de tijolos; 

supervisão da construção de edifícios; vedação de edifícios; isolamento contra a humidade 

(edifícios); demolição de edifícios; estucaria; edifício de quebra-mar de pilar de ponte; pe-

dreiro; aluguer de tractor para remover terras; anti-ferrugem; sinais (pintura ou reparo de); 

construção submarina; estofamento; limpeza de janelas; limpeza e reparação de caldeiras; 

lavegam de carro, limpeza a seco; desinfecção; engomar; instalação e reparação de disposi-

tivos de irrigação; extracção de minérios; lavagem de viaturas; polimento de veículos, insta-

lação e reparação de telefones; exterminar ratos; tudo incluído na classe 37.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087794

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Transmissão de televisão por cabo; aluguer de equipamentos de telecomunicações; serviços 

telegráficos; serviços telefónicos; emissões televisivas; fornecimento de acesso a base de da-

dos informática relacionados de colecção, processamento, fornecimento e venda de dados; 

fornecimento de acesso múltiplo utilizador para e aluguer de acesso de tempo para base 

de dados de uma rede global informática para a transferência e difusão de informação; 

fornecimento de tempo de acesso para as bases de dados informáticas; correio electrónico; 

transmissão de cartões de felicitações on-line; transmissão de telecópias; tudo incluído na 

classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087795

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transportes; embalagem e armazenagem de mercadorias; organização de viagens; reserva 

de transportes; reserva de viagem; serviços de reserva para o transporte de mercadorias 

por via aérea, marítima e terrestre; transporte de mercadorias e cargas transportadas por 

via aérea, ferroviária, rodoviária ou água; embalagem e armazenagem de mercadorias; 

distribuição de energia; armazenamento de informações; armazenamento de mercadorias; 

informações de transporte; embalagem de mercadorias; entrega de encomendas; armazena-

mento; armazém; embalagem de mercadorias; serviços de informação e consultoria todos 

relacionados com os serviços atrás referidos; aluguer de carros; transporte por automóveis; 

aluguer de armazéns; carga; aluguer de garagens; logísticas de transporte; parques de esta-



13636 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 34 期 —— 2014 年 8 月 20 日

cionamento, serviços de correio, distribuição de electricidade, serviços de mudanças; orga-

nização de excursões; aluguer de viaturas; transporte e armazenamento de lixo; corretagem 

de transportes; descarregamento de carregamentos; distribuição de água; tudo incluído na 

classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087796

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Tratamento de materiais; tratamento de combustíveis e processamento de lixo; geração de 

energia; informação do tratamento de material; reciclagem de resíduos e lixo; destruição de 

resíduos e lixo; transformação de tratamento de resíduos; serviços de refinação; refinação 

de combustível ou óleo; serviços de tratamento de combustível; galvanização de materiais, 

moagem de materiais; purificação do ar ou água; reciclagem de materiais; tratamento de 

lixo ou resíduos; desodorizante do ar; refrescamento do ar; purificação do ar; informação 

de material de tratamento; tudo incluído na classe 40.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087797

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; ser-

viços de educação relacionados com a energia, imobiliária, financeira, tecnologia da infor-

mação, comércio electrónico, retalho, entretenimento, desportivos, engenharia, pesquisa 

e desenvolvimento, telecomunicações, cultural, artes e artesanatos, social, extra currículo 

e habilidade de culinária e/ou campos de actividades de artes; preparação e condução de 

colóquios, conferências, congressos, seminários e simpósios; fornecimento de formação 
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relacionada com a energia, imobiliária, financeira, tecnologia da informação, comércio 

electrónico, retalhos, entretenimento, desportivos, engenharia, pesquisa e desenvolvimen-

to, telecomunicações, cultural, artes e artesanatos, social, extra currículo e habilidade de 

culinária e/ou campos de actividades de artes; publicação de textos; provisão de informa-

ções educacionais; organização da mostra, apresentações e exposições para fins culturais, 

desportivos e educacionais; fornecimento de publicações electrónicas on-line, (não descar-

regáveis); publicação de livros e revistas electrónicas on-line; preparação e organização de 

competições desportivas e culturais; serviços de instrução relacionados com a energia, imo-

biliária, financeira, tecnologia da informação, comércio electrónico, retalho, entretenimen-

to, desportivos, engenharia, pesquisa e desenvolvimento, telecomunicações, cultural, artes 

e artesanatos, social, extra currículo e habilidade de culinária e/ou campos de actividades 

de artes; planeamento de festas para fins de entretenimento; serviços de clube de entreteni-

mento ou serviços de clube de educação; provisão de serviços de informações relacionados 

com entretenimento, desportivos, cultural, artes e artesanatos, social, extra currículo e 

habilidade de culinária e/ou campos de actividades de artes; serviços de digitais de ima-

gens; produção de filmes; bibliotecas ambulantes; micro filmagem; fotografia; treino prático 

(demonstração); produção de programas de rádio e televisão; produção de espectáculos; 

ensino; tradução; organização e condução de reuniões de debate (workshops); serviços de 

informação e consultoria relacionado com o supra mencionado serviços, incluindo aqueles 

fornecidos on-line a partir duma base de dados informática ou da Internet; serviços de 

imagens digitais fornecido da internet; informação de entretenimento; publicação de livros; 

publicação de textos, que não sejam textos publicitários; entretenimento televisivo; parques 

de diversões; internatos; exames educacionais; fornecimento de instalações para golfe; ins-

truções de ginástica; apresentação de actuações ao vivo; clubes nocturnos; serviços de or-

questra; organização de concursos (educação ou entretenimento); entretenimento de rádio; 

fornecimento de instalações recreativas; informação sobre divertimento; tudo incluído na 

classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087798

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; 

serviços de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e so-

ftware informático; serviços de topografia; consulta de arquitectura; arquitectura; projec-

tos de construção; desenho de decoração de interiores; engenharia; desenho de engenharia; 

ensaio de materiais; programação para computadores; consultoria de segurança de compu-

tadores; consulta na protecção de ambiente; desenhos de artes gráficas; prospecções geoló-
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gicas; pesquisas geológicas; estudos de projectos técnicos; planeamento urbano; serviços de 

consultoria relacionados com os serviços atrás referidos; concepção de software informáti-

co; manutenção de software de computador; consultoria na área de computadores; análise 

de sistemas informáticos; programação informática; manutenção e desenho de páginas das 

redes; concepção de software informático relativos ao comércio electrónico fornecendo 

facilidades on-line em tempo real e interacção atrasado para utilizadores de outros compu-

tadores; dados informáticos (recuperação de); serviços de assessoria relacionados com soft-

ware informático; sistemas de informação baseados em computador; projectos de obras de 

arte; reprodução de obras de arte; compilação de programas de processamento de dados; 

serviços de sistemas de integração informática; análise computadorizada e avaliação de da-

dos; serviços de área de armazenamento computorizado; serviços de consultoria relaciona-

dos com redes informáticas; projecto de obras criativas audiovisuais; serviços de concepção 

para computadores e sistemas de processamento de dados; serviços de redes informáticas; 

preparação de programas de processamento de dados; preparação de desenhos; actuali-

zação dos programas de computador, software para computadores e bancos de memória 

de computadores e sistemas de computadores; serviços informáticos fornecidos on-line 

através de uma rede de comunicação global; concepção de sistema informático; projectos 

de construção; pesquisas técnicas; desenho de vestuário, design de embalagem; pesquisas e 

desenvolvimento para terceiros; aluguer de computadores; aluguer de software informáti-

co; desenho industrial; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087799

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; motéis; cafés; 

aluguer de salas de reuniões; infantários (cuidar temporariamente de crianças); reservas 

de alojamento temporário; serviços hoteleiros; apartamento com serviço de limpeza, suite 

com serviços de limpeza; serviços de restaurante e fornecimento de refeições; fornecimen-

to de instalações para estâncias turísticas (resort) e conferências; informações relacionados 

com os serviços supra mencionados; tudo incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087800

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de higiene e beleza para seres humanos 

ou animais; serviços de agricultura, horticultura e florestais; serviços de cuidado de saúde; 

banhos públicos para fins de higiene; massagem; concepção de jardins; jardinagem; jardina-

gem paisagística; salões de beleza; cuidado de saúde; centros de saúde; cuidado do relvado; 

salões de cabeleireiro; hospitais; serviços de sauna; tudo incluído na classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087801

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços legais; serviços de segurança para a protecção de imóveis e pessoas; serviços so-

ciais e pessoais prestados por terceiros para solver necessidades de pessoas; combate a 

incêndios; guardas; consultoria de segurança; investigação de acidente; reporte acidente; 

serviços de assessoria relacionados com segurança; serviços de monitorização de alarme; 

serviços de cuidar temporariamente de crianças; serviços de caridade, nomeadamente 

mentoria (pessoal ou espiritual); vigilância por circuito fechado; aluguer de roupa; serviços 

de porteiro; trocar correspondência em nome de terceiros; aluguer de barreiras de contro-

lo de multidões; serviços de governanta; serviços de abertura de fechaduras; serviços de 

empregada doméstica; serviços de compradores pessoais; serviços de segurança para even-

tos públicos; aluguer de artigos de roupa de trabalho; aluguer de segurança e aparelhos e 

equipamentos de segurança; serviços de segurança; exploração de patentes; consultoria 

relacionados com licenciamento da propriedade intelectual; serviços de aconselhamento de 

consumo; monitorização de sistemas de alarme e segurança; dama de companhia; agências 

de detectives; registo de nomes de domínio (serviços legais); licenciamento de propriedade 

intelectual; guardas-nocturnos; gestão de direitos de autorias; guarda-costas; tudo incluído 

na classe 45.



13640 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 34 期 —— 2014 年 8 月 20 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087802

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), salva-vidas e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, 

regulação ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução 

de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos, 

DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moe-

das; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, 

computadores; software informático; extintores de incêndio; aparelhos de computador e 

dispositivos periféricos; cartões de circuitos integrados (cartões inteligentes); carregadores 

de baterias; aparelhos e instrumentos de vigilância; antenas; aparelhos de análise do ar; 

alarmes; desenhos animados; atendedores de chamadas; antenas; cabos, eléctricos; sof-

tware de jogos de TV; estojos de óculos; programas de computador (programas), gravados; 

programas de computador (software descarregáveis); discos ópticos; condutores eléctricos; 

condutas de electricidade; detectores; quadros para afixar avisos electrónicos; publicações 

electrónicas (descarregáveis); fechaduras eléctricas; microfones; aparelhos e instrumentos 

para física; telefones portáteis; aparelhos de radar; rádios; leitores de barras de código; sa-

télites para fins científicos; indicadores de talude; baterias solares; sonares; estereoscópios; 

óculos de sol; fios de telégrafo; videocassetes; gravadores de vídeo; ecrãs de vídeo; música 

digital descarregável de Internet; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087803

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36
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[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; análise financei-

ra; investimentos de capital; consultoria financeira; fornecimento de informação financeira; 

gestão financeira; financiamento de empréstimos; organização de colecções financeiros; 

banca; serviços de investimento; serviços de transferências monetárias; serviços de cartões 

de crédito; serviços de facturação e pagamento electrónico; provisão de serviços de cré-

dito e pagamento; seguros financeiros e investigação e análise monetária; gestão de bens; 

organização de colectas; agências de cobrança de dívidas; emissão de extracto de conta; 

pagamento automático de contas; serviços de informação relacionados com o pagamento 

automático de contas; provisão de informações relacionados com contabilidade (finan-

ceira); serviços de transferência de fundos automáticos; serviços de avaliação de negócios 

financeiros; serviços de caução; serviços fiduciários e fideicomissos; transacções cambiais 

e angariação de fundos de caridade; cobrança de rendas; serviços de cartões de débito; 

corretagem; tributações fiscais; investimentos de fundos; transferência de fundos electróni-

cos; emissão de moedas comemorativas; fundos mútuos; avaliações fiscais; corretagem de 

seguros contra acidentes; corretagem de seguros contra incêndios; corretagem de seguros; 

consultoria de seguros; subscrição de apólices de seguros; subscrição de apólices de segu-

ros de vida; gestão de apartamentos residenciais; agentes de aluguer de habitações; locação 

imobiliária; agências imobiliárias; corretagem imobiliária; gestão imobiliária; corretagem 

de seguros marítimos; avaliação de imóveis; aluguer de apartamentos; avaliação financeira; 

tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087804

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; mostra 

de artigos para fins publicitários; disseminação de material publicitário; aluguer de espaço 

publicitário; análise de preços de custos; distribuição de amostras; pesquisa de opinião; 

organização de exposições para fins comerciais e publicitários; marketing; serviços de 

parte cortada (clipping) de notícias; relações públicas; publicação de textos publicitários; 

publicidade; aluguer de material de publicidade; arranjo de montras; promoção de vendas; 

consultoria comercial; informações e inquéritos comerciais; investigações para negócios; 

pesquisa comercial; serviços de relocalização para empresas; informações comerciais; as-

sistência na gestão comercial ou industrial; reprodução de documentos; previsões econó-

micas; agências de emprego; gestão de ficheiros computorizados; agências de importação e 

exportação; consultoria de gestão de pessoal; recrutamento de pessoal; serviços de aquisi-

ção para terceiros; informações estatísticas; contabilidade; avaliações de negócios; pesquisa 

de dados em arquivos de computador para terceiros; serviços de secretariado; dactilógrafo; 

transcrições, leilões, auditoria; aluguer de máquinas e equipamentos de escritório; serviços 

de encomendas informatizado; transferência de negócios e disseminação de e-commerce 
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e transacção comercial mundo real por meio de uma rede global informática; operação de 

um serviço de compras on-line; serviços de vendas a retalho e por grosso relacionados com 

materiais, equipamentos, instrumentos e aparelhos para construção, engenharia e gestão 

de propriedade; consultadoria e assessoria para os serviços supra mencionados; tudo inclu-

ído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087805

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção de edifícios; reparação; serviços de instalação; desenvolvimento imobiliário e 

propriedades; construção de fábricas, portos, estradas, estruturas de centrais de energia 

para transporte e armazenamento de combustíveis, aparelhos e redes de telecomunicações; 

manutenção de oleodutos; instalação de cabos; reparação submarina; instalação e repara-

ção de aparelhos e equipamentos de ar condicionado; forramento de paredes; manutenção 

e reparação dos edifícios, fábricas, portos, centrais de energia, estruturas de transporte 

e armazenamento de combustíveis, aparelhos e redes de telecomunicações; instalação de 

aparelhos e equipamentos eléctricos, geração de energia e aparelhos e equipamentos de 

transmissão; alvenaria; isolamento de edifícios; estucaria; canalização; instalação e repa-

ração de equipamentos de aquecimento; instalação e reparação de sistemas anti-roubo; 

instalação e reparação de elevadores; limpeza de edifícios (superfície exterior e interior); 

andaimes; prestação de informações relativas à construção e reparação, supervisão de 

construção de edifícios, escavação, reclamação de terras, demolição, decoração construção; 

serviços de renovação e remodelação, serviços de lubrificação, reparação e manutenção de 

aeronaves, bombeamento de óleo e aluguer de equipamento de construção e pavimentação 

de estradas e serviços telhas; aparelho de reparação eléctrico; serviços de informação de 

construção; serviços de consultoria relacionados com a reparação de edifícios, canalização, 

sistemas de controle ambiental, estruturas de engenharia civil; instalação e reparação de 

alarmes de incêndio; instalação e reparação de fornos; instalação de equipamentos de co-

zinha; instalação e reparação de elevadores; instalação, manutenção e reparação de maqui-

naria; manutenção e reparação de veículos automóveis; instalação, manutenção e reparação 

das máquinas e equipamentos de escritório; construção e reparação de canalização; repa-

ração de bombas; construção e reparação de armazém; asfaltagem; assentamento de tijolos; 

supervisão da construção de edifícios; vedação de edifícios; isolamento contra a humidade 

(edifícios); demolição de edifícios; estucaria; edifício de quebra-mar de pilar de ponte; pe-

dreiro; aluguer de tractor para remover terras; anti-ferrugem; sinais (pintura ou reparo de); 

construção submarina; estofamento; limpeza de janelas; limpeza e reparação de caldeiras; 

lavegam de carro, limpeza a seco; desinfecção; engomar; instalação e reparação de disposi-

tivos de irrigação; extracção de minérios; lavagem de viaturas; polimento de veículos, insta-

lação e reparação de telefones; exterminar ratos; tudo incluído na classe 37.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087806

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Transmissão de televisão por cabo; aluguer de equipamentos de telecomunicações; serviços 

telegráficos; serviços telefónicos; emissões televisivas; fornecimento de acesso a base de da-

dos informática relacionados de colecção, processamento, fornecimento e venda de dados; 

fornecimento de acesso múltiplo utilizador para e aluguer de acesso de tempo para base 

de dados de uma rede global informática para a transferência e difusão de informação; 

fornecimento de tempo de acesso para as bases de dados informáticas; correio electrónico; 

transmissão de cartões de felicitações on-line; transmissão de telecópias; tudo incluído na 

classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087807

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transportes; embalagem e armazenagem de mercadorias; organização de viagens; reserva 

de transportes; reserva de viagem; serviços de reserva para o transporte de mercadorias 

por via aérea, marítima e terrestre; transporte de mercadorias e cargas transportadas por 

via aérea, ferroviária, rodoviária ou água; embalagem e armazenagem de mercadorias; 

distribuição de energia; armazenamento de informações; armazenamento de mercadorias; 

informações de transporte; embalagem de mercadorias; entrega de encomendas; armazena-

mento; armazém; embalagem de mercadorias; serviços de informação e consultoria todos 

relacionados com os serviços atrás referidos; aluguer de carros; transporte por automóveis; 

aluguer de armazéns; carga; aluguer de garagens; logísticas de transporte; parques de esta-

cionamento, serviços de correio, distribuição de electricidade, serviços de mudanças; orga-

nização de excursões; aluguer de viaturas; transporte e armazenamento de lixo; corretagem 

de transportes; descarregamento de carregamentos; distribuição de água; tudo incluído na 

classe 39.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087808

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Tratamento de materiais; tratamento de combustíveis e processamento de lixo; geração de 

energia; informação do tratamento de material; reciclagem de resíduos e lixo; destruição de 

resíduos e lixo; transformação de tratamento de resíduos; serviços de refinação; refinação 

de combustível ou óleo; serviços de tratamento de combustível; galvanização de materiais, 

moagem de materiais; purificação do ar ou água; reciclagem de materiais; tratamento de 

lixo ou resíduos; desodorizante do ar; refrescamento do ar; purificação do ar; informação 

de material de tratamento; tudo incluído na classe 40.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087809

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; ser-

viços de educação relacionados com a energia, imobiliária, financeira, tecnologia da infor-

mação, comércio electrónico, retalho, entretenimento, desportivos, engenharia, pesquisa 

e desenvolvimento, telecomunicações, cultural, artes e artesanatos, social, extra currículo 

e habilidade de culinária e/ou campos de actividades de artes; preparação e condução de 

colóquios, conferências, congressos, seminários e simpósios; fornecimento de formação 

relacionada com a energia, imobiliária, financeira, tecnologia da informação, comércio 

electrónico, retalhos, entretenimento, desportivos, engenharia, pesquisa e desenvolvimen-

to, telecomunicações, cultural, artes e artesanatos, social, extra currículo e habilidade de 

culinária e/ou campos de actividades de artes; publicação de textos; provisão de informa-

ções educacionais; organização da mostra, apresentações e exposições para fins culturais, 

desportivos e educacionais; fornecimento de publicações electrónicas on-line, (não descar-

regáveis); publicação de livros e revistas electrónicas on-line; preparação e organização de 

competições desportivas e culturais; serviços de instrução relacionados com a energia, imo-
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biliária, financeira, tecnologia da informação, comércio electrónico, retalho, entretenimen-

to, desportivos, engenharia, pesquisa e desenvolvimento, telecomunicações, cultural, artes 

e artesanatos, social, extra currículo e habilidade de culinária e/ou campos de actividades 

de artes; planeamento de festas para fins de entretenimento; serviços de clube de entreteni-

mento ou serviços de clube de educação; provisão de serviços de informações relacionados 

com entretenimento, desportivos, cultural, artes e artesanatos, social, extra currículo e 

habilidade de culinária e/ou campos de actividades de artes; serviços de digitais de ima-

gens; produção de filmes; bibliotecas ambulantes; micro filmagem; fotografia; treino prático 

(demonstração); produção de programas de rádio e televisão; produção de espectáculos; 

ensino; tradução; organização e condução de reuniões de debate (workshops); serviços de 

informação e consultoria relacionado com o supra mencionado serviços, incluindo aqueles 

fornecidos on-line a partir duma base de dados informática ou da Internet; serviços de 

imagens digitais fornecido da internet; informação de entretenimento; publicação de livros; 

publicação de textos, que não sejam textos publicitários; entretenimento televisivo; parques 

de diversões; internatos; exames educacionais; fornecimento de instalações para golfe; ins-

truções de ginástica; apresentação de actuações ao vivo; clubes nocturnos; serviços de or-

questra; organização de concursos (educação ou entretenimento); entretenimento de rádio; 

fornecimento de instalações recreativas; informação sobre divertimento; tudo incluído na 

classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087810

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; 

serviços de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e soft-

ware informático; serviços de topografia; consulta de arquitectura; arquitectura; projectos 

de construção; desenho de decoração de interiores; engenharia; desenho de engenharia; 

ensaio de materiais; programação para computadores; consultoria de segurança de compu-

tadores; consulta na protecção de ambiente; desenhos de artes gráficas; prospecções geoló-

gicas; pesquisas geológicas; estudos de projectos técnicos; planeamento urbano; serviços de 

consultoria relacionados com os serviços atrás referidos; concepção de software informáti-

co; manutenção de software de computador; consultoria na área de computadores; análise 

de sistemas informáticos; programação informática; manutenção e desenho de páginas das 

redes; concepção de software informático relativos ao comércio electrónico fornecendo 

facilidades on-line em tempo real e interacção atrasado para utilizadores de outros compu-

tadores; dados informáticos (recuperação de); serviços de assessoria relacionados com soft-

ware informático; sistemas de informação baseados em computador; projectos de obras de 

arte; reprodução de obras de arte; compilação de programas de processamento de dados; 

serviços de sistemas de integração informática; análise computadorizada e avaliação de da-
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dos; serviços de área de armazenamento computorizado; serviços de consultoria relaciona-

dos com redes informáticas; projecto de obras criativas audiovisuais; serviços de concepção 

para computadores e sistemas de processamento de dados; serviços de redes informáticas; 

preparação de programas de processamento de dados; preparação de desenhos; actuali-

zação dos programas de computador, software para computadores e bancos de memória 

de computadores e sistemas de computadores; serviços informáticos fornecidos on-line 

através de uma rede de comunicação global; concepção de sistema informático; projectos 

de construção; pesquisas técnicas; desenho de vestuário, design de embalagem; pesquisas e 

desenvolvimento para terceiros; aluguer de computadores; aluguer de software informáti-

co; desenho industrial; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087811

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; motéis; cafés; 

aluguer de salas de reuniões; infantários (cuidar temporariamente de crianças); reservas 

de alojamento temporário; serviços hoteleiros; apartamento com serviço de limpeza, suíte 

com serviços de limpeza; serviços de restaurante e fornecimento de refeições; fornecimen-

to de instalações para estâncias turísticas (resort) e conferências; informações relacionados 

com os serviços supra mencionados; tudo incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087812

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de higiene e beleza para seres humanos 

ou animais; serviços de agricultura, horticultura e florestais; serviços de cuidado de saúde; 

banhos públicos para fins de higiene; massagem; concepção de jardins; jardinagem; jardina-

gem paisagística; salões de beleza; cuidado de saúde; centros de saúde; cuidado do relvado; 

salões de cabeleireiro; hospitais; serviços de sauna; tudo incluído na classe 44.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087813

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços legais; serviços de segurança para a protecção de imóveis e pessoas; serviços so-

ciais e pessoais prestados por terceiros para solver necessidades de pessoas; combate a 

incêndios; guardas; consultoria de segurança; investigação de acidente; reporte acidente; 

serviços de assessoria relacionados com segurança; serviços de monitorização de alarme; 

serviços de cuidar temporariamente de crianças; serviços de caridade, nomeadamente 

mentoria (pessoal ou espiritual); vigilância por circuito fechado; aluguer de roupa; serviços 

de porteiro; trocar correspondência em nome de terceiros; aluguer de barreiras de contro-

lo de multidões; serviços de governanta; serviços de abertura de fechaduras; serviços de 

empregada doméstica; serviços de compradores pessoais; serviços de segurança para even-

tos públicos; aluguer de artigos de roupa de trabalho; aluguer de segurança e aparelhos e 

equipamentos de segurança; serviços de segurança; exploração de patentes; consultoria 

relacionados com licenciamento da propriedade intelectual; serviços de aconselhamento de 

consumo; monitorização de sistemas de alarme e segurança; dama de companhia; agências 

de detectives; registo de nomes de domínio (serviços legais); licenciamento de propriedade 

intelectual; guardas-nocturnos; gestão de direitos de autorias; guarda-costas; tudo incluído 

na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087814

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; mostra 

de artigos para fins publicitários; disseminação de material publicitário; aluguer de espaço 

publicitário; análise de preços de custos; distribuição de amostras; pesquisa de opinião; 

organização de exposições para fins comerciais e publicitários; marketing; serviços de 

parte cortada (clipping) de notícias; relações públicas; publicação de textos publicitários; 
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publicidade; aluguer de material de publicidade; arranjo de montras; promoção de vendas; 

consultoria comercial; informações e inquéritos comerciais; investigações para negócios; 

pesquisa comercial; serviços de relocalização para empresas; informações comerciais; as-

sistência na gestão comercial ou industrial; reprodução de documentos; previsões econó-

micas; agências de emprego; gestão de ficheiros computorizados; agências de importação e 

exportação; consultoria de gestão de pessoal; recrutamento de pessoal; serviços de aquisi-

ção para terceiros; informações estatísticas; contabilidade; avaliações de negócios; pesquisa 

de dados em arquivos de computador para terceiros; serviços de secretariado; dactilógrafo; 

transcrições, leilões, auditoria; aluguer de máquinas e equipamentos de escritório; serviços 

de encomendas informatizado; transferência de negócios e disseminação de e-commerce 

e transacção comercial mundo real por meio de uma rede global informática; operação de 

um serviço de compras on-line; serviços de vendas a retalho e por grosso relacionados com 

materiais, equipamentos, instrumentos e aparelhos para construção, engenharia e gestão 

de propriedade; consultadoria e assessoria para os serviços supra mencionados; tudo inclu-

ído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087815

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; análise financei-

ra; investimentos de capital; consultoria financeira; fornecimento de informação financeira; 

gestão financeira; financiamento de empréstimos; organização de colecções financeiros; 

banca; serviços de investimento; serviços de transferências monetárias; serviços de cartões 

de crédito; serviços de facturação e pagamento electrónico; provisão de serviços de cré-

dito e pagamento; seguros financeiros e investigação e análise monetária; gestão de bens; 

organização de colectas; agências de cobrança de dívidas; emissão de extracto de conta; 

pagamento automático de contas; serviços de informação relacionados com o pagamento 

automático de contas; provisão de informações relacionados com contabilidade (finan-

ceira); serviços de transferência de fundos automáticos; serviços de avaliação de negócios 

financeiros; serviços de caução; serviços fiduciários e fideicomissos; transacções cambiais 

e angariação de fundos de caridade; cobrança de rendas; serviços de cartões de débito; 

corretagem; tributações fiscais; investimentos de fundos; transferência de fundos electróni-

cos; emissão de moedas comemorativas; fundos mútuos; avaliações fiscais; corretagem de 

seguros contra acidentes; corretagem de seguros contra incêndios; corretagem de seguros; 

consultoria de seguros; subscrição de apólices de seguros; subscrição de apólices de segu-

ros de vida; gestão de apartamentos residenciais; agentes de aluguer de habitações; locação 

imobiliária; agências imobiliárias; corretagem imobiliária; gestão imobiliária; corretagem 

de seguros marítimos; avaliação de imóveis; aluguer de apartamentos; avaliação financeira; 

tudo incluído na classe 36.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087816

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção de edifícios; reparação; serviços de instalação; desenvolvimento imobiliário e 

propriedades; construção de fábricas, portos, estradas, estruturas de centrais de energia 

para transporte e armazenamento de combustíveis, aparelhos e redes de telecomunicações; 

manutenção de oleodutos; instalação de cabos; reparação submarina; instalação e repara-

ção de aparelhos e equipamentos de ar condicionado; forramento de paredes; manutenção 

e reparação dos edifícios, fábricas, portos, centrais de energia, estruturas de transporte 

e armazenamento de combustíveis, aparelhos e redes de telecomunicações; instalação de 

aparelhos e equipamentos eléctricos, geração de energia e aparelhos e equipamentos de 

transmissão; alvenaria; isolamento de edifícios; estucaria; canalização; instalação e repa-

ração de equipamentos de aquecimento; instalação e reparação de sistemas anti-roubo; 

instalação e reparação de elevadores; limpeza de edifícios (superfície exterior e interior); 

andaimes; prestação de informações relativas à construção e reparação, supervisão de 

construção de edifícios, escavação, reclamação de terras, demolição, decoração construção; 

serviços de renovação e remodelação, serviços de lubrificação, reparação e manutenção de 

aeronaves, bombeamento de óleo e aluguer de equipamento de construção e pavimentação 

de estradas e serviços telhas; aparelho de reparação eléctrico; serviços de informação de 

construção; serviços de consultoria relacionados com a reparação de edifícios, canalização, 

sistemas de controle ambiental, estruturas de engenharia civil; instalação e reparação de 

alarmes de incêndio; instalação e reparação de fornos; instalação de equipamentos de co-

zinha; instalação e reparação de elevadores; instalação, manutenção e reparação de maqui-

naria; manutenção e reparação de veículos automóveis; instalação, manutenção e reparação 

das máquinas e equipamentos de escritório; construção e reparação de canalização; repa-

ração de bombas; construção e reparação de armazém; asfaltagem; assentamento de tijolos; 

supervisão da construção de edifícios; vedação de edifícios; isolamento contra a humidade 

(edifícios); demolição de edifícios; estucaria; edifício de quebra-mar de pilar de ponte; pe-

dreiro; aluguer de tractor para remover terras; anti-ferrugem; sinais (pintura ou reparo de); 

construção submarina; estofamento; limpeza de janelas; limpeza e reparação de caldeiras; 

lavegam de carro, limpeza a seco; desinfecção; engomar; instalação e reparação de disposi-

tivos de irrigação; extracção de minérios; lavagem de viaturas; polimento de veículos, insta-

lação e reparação de telefones; exterminar ratos; tudo incluído na classe 37.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087817

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Transmissão de televisão por cabo; aluguer de equipamentos de telecomunicações; serviços 

telegráficos; serviços telefónicos; emissões televisivas; fornecimento de acesso a base de da-

dos informática relacionados de colecção, processamento, fornecimento e venda de dados; 

fornecimento de acesso múltiplo utilizador para e aluguer de acesso de tempo para base 

de dados de uma rede global informática para a transferência e difusão de informação; 

fornecimento de tempo de acesso para as bases de dados informáticas; correio electrónico; 

transmissão de cartões de felicitações on-line; transmissão de telecópias; tudo incluído na 

classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087818

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; 

serviços de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e soft-

ware informático; serviços de topografia; consulta de arquitectura; arquitectura; projectos 

de construção; desenho de decoração de interiores; engenharia; desenho de engenharia; 

ensaio de materiais; programação para computadores; consultoria de segurança de compu-

tadores; consulta na protecção de ambiente; desenhos de artes gráficas; prospecções geoló-

gicas; pesquisas geológicas; estudos de projectos técnicos; planeamento urbano; serviços de 

consultoria relacionados com os serviços atrás referidos; concepção de software informáti-

co; manutenção de software de computador; consultoria na área de computadores; análise 

de sistemas informáticos; programação informática; manutenção e desenho de páginas das 

redes; concepção de software informático relativos ao comércio electrónico fornecendo 

facilidades on-line em tempo real e interacção atrasado para utilizadores de outros compu-

tadores; dados informáticos (recuperação de); serviços de assessoria relacionados com soft-

ware informático; sistemas de informação baseados em computador; projectos de obras de 

arte; reprodução de obras de arte; compilação de programas de processamento de dados; 

serviços de sistemas de integração informática; análise computadorizada e avaliação de da-

dos; serviços de área de armazenamento computorizado; serviços de consultoria relaciona-

dos com redes informáticas; projecto de obras criativas audiovisuais; serviços de concepção 

para computadores e sistemas de processamento de dados; serviços de redes informáticas; 

preparação de programas de processamento de dados; preparação de desenhos; actuali-
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zação dos programas de computador, software para computadores e bancos de memória 

de computadores e sistemas de computadores; serviços informáticos fornecidos on-line 

através de uma rede de comunicação global; concepção de sistema informático; projectos 

de construção; pesquisas técnicas; desenho de vestuário, design de embalagem; pesquisas e 

desenvolvimento para terceiros; aluguer de computadores; aluguer de software informáti-

co; desenho industrial; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087819

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 中國海外集團商標有限公司

   China Overseas Group Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 10th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; motéis; cafés; 

aluguer de salas de reuniões; infantários (cuidar temporariamente de crianças); reservas 

de alojamento temporário; serviços hoteleiros; apartamento com serviço de limpeza, suíte 

com serviços de limpeza; serviços de restaurante e fornecimento de refeições; fornecimen-

to de instalações para estâncias turísticas (resort) e conferências; informações relacionados 

com os serviços supra mencionados; tudo incluído na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087821

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 四哥餐飲一人有限公司 

 地址 Endereço : 澳門樂上里9-15D號新生大廈地下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 : 43

[511] 服務 Serviços : 提供餐飲服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色，橙色，啡色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/087822

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/25
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[730] 申請人 Requerente : 福建省小密酒業有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省南平市榮華山產業組團一期工業平臺（浦城縣仙陽鎮） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 烈酒（飲料）；果酒（含酒精）；米酒；黃酒；白酒；開胃酒；雞尾酒；清酒（日本米酒）；亞力酒；

料酒；含水果酒精飲料；葡萄酒；蒸餾飲料；蒸煮提取物（利口酒和烈酒）；含酒精液體。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087830

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/25

[730] 申請人 Requerente : Kerzner International Limited

 地址 Endereço : Atlantis Paradise Island, Coral Towers Executive Office, P.O. Box N4777, Nassau, Baha-

mas

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Locação imobiliária para complexos contendo centros comerciais, bares, clubes nocturnos, 

casinos, restaurantes, teatros, e lojas de vendas a retalho; serviços de gestão imobiliária.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087831

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/25

[730] 申請人 Requerente : Kerzner International Limited

 地址 Endereço : Atlantis Paradise Island, Coral Towers Executive Office, P.O. Box N4777, Nassau, Baha-

mas

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de marina, incluindo aluguer de ancoradouro, armazenamento em barcos, servi-

ços de aluguer de marina; organização de excursões e cruzeiros, aluguer de navios; provi-

são de informação relacionados com marinas; provisão de assistência de acostagem; assis-

tência de transferência de bagagem e provisões em docas, transporte entre a marina e a es-

tação de veraneio; operação de excursão, preparação,  condução e prestação de informação 

nos sectores de viagens de excursões; serviços de agência de viagens, marcação de reservas 
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e marcações de lugares para transportes; serviços de transporte aéreo, itinerário e horário 

para passageiros e serviços de transporte aéreo de cargas; organização de excursões para 

turistas nos sectores de mergulhos e natação subaquáticos com garrafas de gás, e cruzeiros 

e aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087832

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/25

[730] 申請人 Requerente : Kerzner International Limited

 地址 Endereço : Atlantis Paradise Island, Coral Towers Executive Office, P.O. Box N4777, Nassau, Baha-

mas

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento sob forma de um aquário, habitat marinho e exibições associa-

das; serviços de ginásio, providenciando instrução e equipamento relacionados com exer-

cício físico; fornecimento de instalações para desportos e campos de ténis; entretenimento 

sob a forma de golfe e torneios de ténis; serviços de clube de golfe; serviços de ajudante de 

golfe; serviços de diversão sob forma de parque temático apresentando desportos de água, 

passeios e exibições de barco de velocidade; atracções e passeios em parques de diversões; 

entretenimento sob forma de clubes nocturnos; fornecimento de serviços de casino e insta-

lações de casino; serviços de entretenimento fornecido pelos hotéis; fornecimento de servi-

ços de acampamento para crianças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087833

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/25

[730] 申請人 Requerente : Kerzner International Limited

 地址 Endereço : Atlantis Paradise Island, Coral Towers Executive Office, P.O. Box N4777, Nassau, Baha-

mas

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de alojamento temporário; fornecimento de alojamento em hotéis, serviços 

de hotelaria, serviços de estações de veraneio; marcação de alojamento em estações de 

veraneio; fornecimento de instalações e serviços para convenções; serviços de agências de 

viagens, marcações de alojamentos e reservas e marcações para jantares; fornecimento de 

serviços para bares e restaurantes.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087836

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : 株式會社 優信寶石研究院

   Wooshin Gemological Institute of Korea Limited

 地址 Endereço : 大韓民國首爾江南區狎鷗亭路32街11,Caroline大廈2樓

   Caroline B/D 2F, 11, Apgujeong-ro 32-gil, Gangnam-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 : 36

[511] 服務 Serviços : Avaliação de jóias, avaliação de metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087837

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : 株式會社 優信寶石研究院

   Wooshin Gemological Institute of Korea Limited

 地址 Endereço : 大韓民國首爾江南區狎鷗亭路32街11,Caroline大廈2樓

   Caroline B/D 2F, 11, Apgujeong-ro 32-gil, Gangnam-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 : 36

[511] 服務 Serviços : Avaliação de jóias, avaliação de metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087838

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : 株式會社 優信寶石研究院

   Wooshin Gemological Institute of Korea Limited

 地址 Endereço : 大韓民國首爾江南區狎鷗亭路32街11,Caroline大廈2樓

   Caroline B/D 2F, 11, Apgujeong-ro 32-gil, Gangnam-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 : 36

[511] 服務 Serviços : Avaliação de jóias, avaliação de metais preciosos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087839

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : 株式會社 優信寶石研究院

   Wooshin Gemological Institute of Korea Limited

 地址 Endereço : 大韓民國首爾江南區狎鷗亭路32街11,Caroline大廈2樓

   Caroline B/D 2F, 11, Apgujeong-ro 32-gil, Gangnam-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 : 36

[511] 服務 Serviços : Avaliação de jóias, avaliação de metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087840

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : 株式會社 優信寶石研究院

   Wooshin Gemological Institute of Korea Limited

 地址 Endereço : 大韓民國首爾江南區狎鷗亭路32街11,Caroline大廈2樓

   Caroline B/D 2F, 11, Apgujeong-ro 32-gil, Gangnam-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 : 36

[511] 服務 Serviços : Avaliação de jóias, avaliação de metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087847

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : Kawai Musical Instruments Manufacturing Co., Ltd.

 地址 Endereço : No. 200, Terajima-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : 樂器。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087850

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : GAIJIN ENTERTAINMENT CORPORATION

 地址 Endereço : 901 N. Pitt Street, Suite 325 Alexandria, VA 22314, 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 : 娛樂多媒體計算機遊戲程序和計算機遊戲軟件，即，電子遊戲程序；計算機遊戲程序；互動多

媒體遊戲程序；可下載的電子遊戲程序；電子遊戲軟件；可下載的計算機遊戲軟件；數字媒體

含有的用於街機移植過來的遊戲機的計算機遊戲軟件，這些數字媒體包括 C D、只讀光盤、

DV D、藍色激光可讀光盤、以及與個人電腦連用的只讀光盤、藍色激光光盤播放器、家用視頻

遊戲機（與電視機連用）、手持便攜裝置、移動裝置、多媒體裝置；包括互動視頻、計算機遊戲

和互動遊戲軟件的計算機遊戲光盤；與上述商品配套銷售的使用說明。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087851

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : GAIJIN ENTERTAINMENT CORPORATION

 地址 Endereço : 901 N. Pitt Street, Suite 325 Alexandria, VA 22314, United States

 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 : 娛樂服務，即，提供在綫計算機遊戲和與遊戲有關的娛樂信息；提供包含電子遊戲內容、互動

遊戲內容、計算機遊戲信息、視頻遊戲信息、計算機遊戲信息和電子遊戲娛樂信息的網站；提

供與計算機遊戲和計算機遊戲升級有關的在綫信息。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087852

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : GAIJIN ENTERTAINMENT CORPORATION

 地址 Endereço : 901 N. Pitt Street, Suite 325 Alexandria, VA 22314, 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 : 娛樂多媒體計算機遊戲程序和計算機遊戲軟件，即，電子遊戲程序；計算機遊戲程序；互動多

媒體遊戲程序；可下載的電子遊戲程序；電子遊戲軟件；可下載的計算機遊戲軟件；數字媒體
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含有的用於街機移植過來的遊戲機的計算機遊戲軟件，這些數字媒體包括 C D、只讀光盤、

DV D、藍色激光可讀光盤、以及與個人電腦連用的只讀光盤、藍色激光光盤播放器、家用視頻

遊戲機（與電視機連用）、手持便攜裝置、移動裝置、多媒體裝置；包括互動視頻、計算機遊戲

和互動遊戲軟件的計算機遊戲光盤；與上述商品配套銷售的使用說明。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087853

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : GAIJIN ENTERTAINMENT CORPORATION

 地址 Endereço : 901 N. Pitt Street, Suite 325 Alexandria, VA 22314, United States

 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 : 娛樂服務，即，提供在綫計算機遊戲和與遊戲有關的娛樂信息；提供包含電子遊戲內容、互動

遊戲內容、計算機遊戲信息、視頻遊戲信息、計算機遊戲信息和電子遊戲娛樂信息的網站；提

供與計算機遊戲和計算機遊戲升級有關的在綫信息。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087854

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : GAIJIN ENTERTAINMENT CORPORATION

 地址 Endereço : 901 N. Pitt Street, Suite 325 Alexandria, VA 22314, 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 : 娛樂多媒體計算機遊戲程序和計算機遊戲軟件，即，電子遊戲程序；計算機遊戲程序；互動多

媒體遊戲程序；可下載的電子遊戲程序；電子遊戲軟件；可下載的計算機遊戲軟件；數字媒體

含有的用於街機移植過來的遊戲機的計算機遊戲軟件，這些數字媒體包括 C D、只讀光盤、

DV D、藍色激光可讀光盤、以及與個人電腦連用的只讀光盤、藍色激光光盤播放器、家用視頻

遊戲機（與電視機連用）、手持便攜裝置、移動裝置、多媒體裝置；包括互動視頻、計算機遊戲

和互動遊戲軟件的計算機遊戲光盤；與上述商品配套銷售的使用說明。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087855

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26
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[730] 申請人 Requerente : GAIJIN ENTERTAINMENT CORPORATION

 地址 Endereço : 901 N. Pitt Street, Suite 325 Alexandria, VA 22314, United States

 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 : 娛樂服務，即，提供在綫計算機遊戲和與遊戲有關的娛樂信息；提供包含電子遊戲內容、互動

遊戲內容、計算機遊戲信息、視頻遊戲信息、計算機遊戲信息和電子遊戲娛樂信息的網站；提

供與計算機遊戲和計算機遊戲升級有關的在綫信息。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087856

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : DuluxGroup (Australia) Pty Ltd

 地址 Endereço : 1956 Dandenong Road, Clayton, Victoria, 3168, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Adesivos incluindo adesivos destinados à construção.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087857

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : DuluxGroup (Australia) Pty Ltd

 地址 Endereço : 1956 Dandenong Road, Clayton, Victoria, 3168, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : Matérias para encher, selar, calafetar, vedar e isolar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087870

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[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



N.º 34 — 20-8-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13659

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, máquinas de jogo electrónicas e peças e acessórios para os produtos 

atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087871

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : «Slot machines»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; peças sobres-

selentes para todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087872

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : «Slot machines»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; peças sobres-

selentes para todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087873

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : «Slot machines»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; peças sobres-

selentes para todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087874

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : «Slot machines»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; peças sobres-

selentes para todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087875

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : «Slot machines»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; peças sobres-

selentes para todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087876

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : 葉少揚

   Ip Sio Ieong

 地址 Endereço : Rua Direita do Hipodromo No.232, Bloco 1 Edif. Victor Garden 7 andar, H, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味料），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，紅色，白色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/087877

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : 葉少揚

   Ip Sio Ieong

 地址 Endereço : Rua Direita do Hipodromo No.232, Bloco 1 Edif. Victor Garden 7 andar, H, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味料），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/087878

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : 澳門何媽有限公司 

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路409號中國法律大廈27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 : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，冰淇淋，薄烤餅，豆粉，糖，人食用的去殼穀物，醋，麵包，蜂蜜，麵條，餡餅（點心），

餛飩，果餡餅，意式細麵條，餡餅，醬油，茶飲料，以穀物為主的零食小吃。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087879

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : Shun On Healthcare Limited

 地址 Endereço : Units 3101-3109, 31/F, Standard Chartered Tower, Millennium City One, 388 Kwun Tong 

Road, 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 importação, marketing, distribuição e vendas de equipamento médico, produ-

tos médicos de consumo, produtos de reabilitação, produtos para cuidado de saúde.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, amarelo (pantone # 124), roxo (pantone # 2405).

[210] 編號 N.º : N/087880

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : 嗣有限公司 

 地址 Endereço : 澳門板樟堂街16號I顯利商業中心8樓92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 : 42

[511] 服務 Serviços : 產品設計及研發。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087881

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings Corporation)

 地址 Endereço : 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Toyko, 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 : Relógios, relógios de mesa e parede, cronómetros, aparelhos e instrumentos de relojoaria 

e cronométricos; caixas adaptadas especialmente para relógios; caixas adaptadas especial-

mente para todos os produtos supra mencionados; peças e acessórios para todos os produ-

tos supra mencionados; tudo incluído na classe 14.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087884

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/27

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

 地址 Endereço : 501, Tokugawa 1-Chome, Higashi-Ku, Nagoya-Shi, Aichi-Ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Tintas para o cabelo, produtos de coloração para o cabelo; preparações para descolorar o 

cabelo; preparações para remover a cor do cabelo; loções para os cabelos; sprays para o ca-

belo; preparações para ondular o cabelo; tónicos capilares; cremes para o cabelo; champôs 

para o cabelo; produtos amaciadores para o cabelo; cremes para tratamento do cabelo; cos-

méticos; produtos de higiene pessoal; produtos para os ciudados do cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087885

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/27

[730] 申請人 Requerente : 廣東正源華茶生物股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國梅州市梅縣區廣東梅州高新技術產業園區華茶生物產業園 

 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 : 藥茶；蛋白質膳食補充劑；中藥成藥；動物用膳食補充劑；洋參沖劑；藥枕；醫用營養食物；人用

藥；藥製糖果；殺蟲劑；醫藥製劑；醫用藥物；藥油；醫用油劑；消毒劑；嬰兒奶粉；空氣淨化製

劑；獸醫用製劑；蚊香；衛生巾；嬰兒尿布；醫用保健袋；牙用光潔劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087889

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/27

[730] 申請人 Requerente : 金福道煙草（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E第一國際商業中心17樓03室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草，煙具，火柴。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087891

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/27

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 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/087892

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/27

[730] 申請人 Requerente : 魔法師動畫工作室有限公司 

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路澳門財富中心5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 : 9

[511] 產品 Produtos : 動畫片，實拍片。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺黃色，深黃色，白色，黑色，灰色，棗紅色，肉色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/087893

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/27

[730] 申請人 Requerente : 魔法師動畫工作室有限公司 

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路澳門財富中心5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 : 16

[511] 產品 Produtos : 圖書，漫畫書。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺黃色，深黃色，白色，黑色，灰色，棗紅色，肉色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/087894

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/27
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[730] 申請人 Requerente : 魔法師動畫工作室有限公司 

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路澳門財富中心5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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告設計。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺黃色，深黃色，白色，黑色，灰色，棗紅色，肉色，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“角色設計”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/087895

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/27

[730] 申請人 Requerente : 魔法師動畫工作室有限公司 

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路澳門財富中心5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 : 42

[511] 服務 Serviços : 互聯網程式設計及開發，遊戲程式開發，多媒體程式開發。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺黃色，深黃色，白色，黑色，灰色，棗紅色，肉色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/087896

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 廣州彩蔻化妝品有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市白雲區白雲大道南685號6008室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；研磨材料；盥洗室用洗滌乳劑；假指甲；指甲護劑；清潔製劑；拋光蠟；成套化妝用品；

除指甲油製劑；指甲油。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087910

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : Playboy Enterprises International, Inc.

 地址 Endereço : P.O. Box 16373, Beverly Hills, California 90209, 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 : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias e não incluídos noutras classes; pe-

les de animais, couros; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; benga-

las; chicotes, arreios e selaria; cintos de couro; sacos; sacos de couro; sacos em PVC; sacos 

de algodão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087911

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : Playboy Enterprises International, Inc.

 地址 Endereço : P.O. Box 16373, Beverly Hills, California 90209, 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; camisas; t-shirts; jaquetas; camisolões; calças; saias; vesti-

dos; cardigãs; pulôveres; calças de treino; «sweatshirts»; blusas de alças; lenços de cabeça e 

pescoço; lenços de cabeça e pescoço em poliéster; lenços de cabeça e pescoço em seda; len-

ços de cabeça e pescoço em algodão; calçado casual; chinelas; sapatilhas; sapatos de salto 

alto; botas; cintos (vestuário).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087912

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : ISSI BOUTIQUE INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : Unit E-2, 2/F., Phase 1, Kaiser Estate, No.41-47 Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, 

Hong Kong

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

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Estojos para lunetas, correntes para lunetas, cordões para lunetas, armações para lunetas, 

lunetas, oculares, viseiras, estojos para óculos, armações para óculos, lentes para óculos, 

óculos, óculos de sol.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/05/20 303001229 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/087913

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : ISSI BOUTIQUE INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : Unit E-2, 2/F., Phase 1, Kaiser Estate, No.41-47 Man Yue Street, 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 : 18

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

de animais, couros; baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; 

chicotes, arreios e selaria.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/05/20 303001229 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/087914

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : ISSI BOUTIQUE INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : Unit E-2, 2/F., Phase 1, Kaiser Estate, No.41-47 Man Yue Street, 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 : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria.

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

2014/05/20 303001229 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/087915

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : ISSI BOUTIQUE INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : Unit E-2, 2/F., Phase 1, Kaiser Estate, No.41-47 Man Yue Street, 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 : 26

[511] 產品 Produtos : Estojos para agulhas de metais preciosos, fivelas (para vestuário) de metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/05/20 303001229 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/087916

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : ISSI BOUTIQUE INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : Unit E-2, 2/F., Phase 1, Kaiser Estate, No.41-47 Man Yue Street, 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 : Venda a retalho e venda por grosso de vestuário, calçado, chapelaria, artigos de couro, 

malas de mão, malas de viagem, carteiras, estojos para chaves, óculos e óculos de sol, pro-

dutos em metais preciosos ou em plaqué, pedras preciosas, joalharia, estojos para lunetas, 

correntes para lunetas, cordões para lunetas, armações para lunetas, lunetas, viseiras, 

oculares, estojos para óculos, armações para óculos, lentes para óculos, amuletos, pulsei-

ras, broches, correntes de joalharia, berloques, diamantes, brincos, fios de ouro, marfim, 

estojos para jóias em metais preciosos, botões de punho, medalhões, ornamentos, pérolas, 

alfinetes de joalharia, alfinetes ornamentais, anéis de joalharia, berloques, agulhas em me-

tais preciosos, estojos para agulhas em metais preciosos, cordões de metais preciosos, fios 

de metais preciosos, fivelas de metais preciosos, joalharia em cloisonné, joalharia de âmbar 

amarelo, medalhas, bijuteria, ornamentos, pedras semipreciosas, ornamentos de sapatos, 

molas de gravata, alfinetes de gravata.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/05/20 303001229 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/087921

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 華潤水泥控股（香港）有限公司

   CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔港灣道26號華潤大廈4606-08室

   Room 4606-08, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 水泥；石棉水泥；水泥板；建築石料；混凝土；磚；石灰；石膏；非金屬建築物；塗層（建築材

料）；建築用木材；木板條；水泥柱；瀝青；非金屬水管；砂石管；玻璃鋼製門、窗；建築玻璃；隔

熱玻璃（建築）；磚黏合料；石、混凝土或大理石藝術品；非金屬紀念標牌。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087922

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 華潤水泥控股（香港）有限公司

   CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔港灣道26號華潤大廈4606-08室

   Room 4606-08, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告宣傳；廣告；戶外廣告；計算機網絡上的在線廣告；廣告策劃；商業管理和組織諮詢；通過

網站提供商業信息；商業中介服務；商業信息代理；為零售目的在通訊媒體上展示商品；進出口

代理；替他人推銷；市場營銷；職業介紹所；商業企業遷移；會計；辦公機器和設備出租；特許

經營的商業管理；尋找贊助；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087923

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 華潤水泥控股（香港）有限公司

   CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔港灣道26號華潤大廈4606-08室

   Room 4606-08, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 水泥；石棉水泥；水泥板；建築石料；混凝土；磚；石灰；石膏；非金屬建築物；塗層（建築材

料）；建築用木材；木板條；水泥柱；瀝青；非金屬水管；砂石管；玻璃鋼製門、窗；建築玻璃；隔

熱玻璃（建築）；磚黏合料；石、混凝土或大理石藝術品；非金屬紀念標牌。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087924

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 華潤水泥控股（香港）有限公司

   CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔港灣道26號華潤大廈4606-08室

   Room 4606-08, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告宣傳；廣告；戶外廣告；計算機網絡上的在線廣告；廣告策劃；商業管理和組織諮詢；通過

網站提供商業信息；商業中介服務；商業信息代理；為零售目的在通訊媒體上展示商品；進出口

代理；替他人推銷；市場營銷；職業介紹所；商業企業遷移；會計；辦公機器和設備出租；特許

經營的商業管理；尋找贊助；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087925

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 華潤水泥控股（香港）有限公司

   CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔港灣道26號華潤大廈4606-08室

   Room 4606-08, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 水泥；石棉水泥；水泥板；建築石料；混凝土；磚；石灰；石膏；非金屬建築物；塗層（建築材

料）；建築用木材；木板條；水泥柱；瀝青；非金屬水管；砂石管；玻璃鋼製門、窗；建築玻璃；隔

熱玻璃（建築）；磚黏合料；石、混凝土或大理石藝術品；非金屬紀念標牌。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087926

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 華潤水泥控股（香港）有限公司

   CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED
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 地址 Endereço : 香港灣仔港灣道26號華潤大廈4606-08室

   Room 4606-08, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告宣傳；廣告；戶外廣告；計算機網絡上的在線廣告；廣告策劃；商業管理和組織諮詢；通過

網站提供商業信息；商業中介服務；商業信息代理；為零售目的在通訊媒體上展示商品；進出口

代理；替他人推銷；市場營銷；職業介紹所；商業企業遷移；會計；辦公機器和設備出租；特許

經營的商業管理；尋找贊助；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087927

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 北京市北冰洋食品公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區永外安樂林路22號 

 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 : 食用油脂；可可脂；醃製水果；土豆片（油炸）；果醬；醃製蔬菜；奶油（奶製品）；水果蜜餞；糖

漬水果；食用果凍；肉凍；酸乳酪；牛奶飲料（以牛奶為主的）；牛奶製品；浸酒的水果；豆腐；罐

裝水果；肉罐頭；蔬菜罐頭；豆奶（牛奶替代品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087928

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 北京市北冰洋食品公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區永外安樂林路22號 

 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 : 糖果；可可製品；咖啡；作咖啡代用品的植物製劑；蛋糕；穀類製品；茶；巧克力；甜食；冰淇

淋；糖；麵包；麵粉製品；三明治；糕點；燕麥食品；咖啡飲料；冰凍酸乳酪（糖果冰）；冰茶；茶

飲料。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087929

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 北京市北冰洋食品公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區永外安樂林路22號 

 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 : 無酒精果汁；啤酒；無酒精果汁飲料；乳清飲料；飲料製作配料；果汁；製飲料用糖漿；水（飲

料）；礦泉水（飲料）；蔬菜汁（飲料）；烈性酒配料；蘇打水；果汁冰水（飲料）；無酒精飲料；汽

水；不含酒精的開胃酒；無酒精果茶；花生奶（軟飲料）；以蜂蜜為主的無酒精飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087930

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 北京市北冰洋食品公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區永外安樂林路22號 

 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 : 食用油脂；可可脂；醃製水果；土豆片（油炸）；果醬；醃製蔬菜；奶油（奶製品）；水果蜜餞；糖

漬水果；食用果凍；肉凍；酸乳酪；牛奶飲料（以牛奶為主的）；牛奶製品；浸酒的水果；豆腐；罐

裝水果；肉罐頭；蔬菜罐頭；豆奶（牛奶替代品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087931

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 北京市北冰洋食品公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區永外安樂林路22號 

 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 : 糖果；可可製品；咖啡；作咖啡代用品的植物製劑；蛋糕；穀類製品；茶；巧克力；甜食；冰淇

淋；糖；麵包；麵粉製品；三明治；糕點；燕麥食品；咖啡飲料；冰凍酸乳酪（糖果冰）；冰茶；茶

飲料。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087932

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 北京市北冰洋食品公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區永外安樂林路22號 

 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 : 無酒精果汁；啤酒；無酒精果汁飲料；乳清飲料；飲料製作配料；果汁；製飲料用糖漿；水（飲

料）；礦泉水（飲料）；蔬菜汁（飲料）；烈性酒配料；蘇打水；果汁冰水（飲料）；無酒精飲料；汽

水；不含酒精的開胃酒；無酒精果茶；花生奶（軟飲料）；以蜂蜜為主的無酒精飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087933

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 北京市北冰洋食品公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區永外安樂林路22號 

 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 : 食用油脂；可可脂；醃製水果；土豆片（油炸）；果醬；醃製蔬菜；奶油（奶製品）；水果蜜餞；糖

漬水果；食用果凍；肉凍；酸乳酪；牛奶飲料（以牛奶為主的）；牛奶製品；浸酒的水果；豆腐；罐

裝水果；肉罐頭；蔬菜罐頭；豆奶（牛奶替代品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087934

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30
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[730] 申請人 Requerente : 北京市北冰洋食品公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區永外安樂林路22號 

 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 : 糖果；可可製品；咖啡；作咖啡代用品的植物製劑；蛋糕；穀類製品；茶；巧克力；甜食；冰淇

淋；糖；麵包；麵粉製品；三明治；糕點；燕麥食品；咖啡飲料；冰凍酸乳酪（糖果冰）；冰茶；茶

飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087935

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 北京市北冰洋食品公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區永外安樂林路22號 

 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 : 無酒精果汁；啤酒；無酒精果汁飲料；乳清飲料；飲料製作配料；果汁；製飲料用糖漿；水（飲

料）；礦泉水（飲料）；蔬菜汁（飲料）；烈性酒配料；蘇打水；果汁冰水（飲料）；無酒精飲料；汽

水；不含酒精的開胃酒；無酒精果茶；花生奶（軟飲料）；以蜂蜜為主的無酒精飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087936

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 北京義利食品公司 

 地址 Endereço : 中國北京市西城區前門西河沿大街159號 

 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 : 糖果；可可製品；咖啡；作咖啡代用品的植物製劑；蛋糕；穀類製品；茶；巧克力；甜食；冰淇

淋；糖；麵包；麵粉製品；三明治；糕點；燕麥食品；咖啡飲料；冰凍酸乳酪（糖果冰）；冰茶；茶

飲料。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087937

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 雅致集成房屋股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新區南區科技南十二路007號九洲電器大廈五樓A室 

 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 : 可移動金屬建築物；建築用金屬附件；金屬建築材料；金屬門；金屬管道；普通金屬合金絲（除

保險絲外）；機器傳動帶用金屬加固材料；不發光、非機械的金屬標誌；金屬焊條；金屬支架。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087939

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[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/087940

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço : Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; pedras preciosas; metais preciosos e suas ligas; pérolas, botões de pu-

nho; molas para gravata; anéis; pulseiras; brincos; colares; alfinetes de peito; amuletos; ar-

golas para chaves em metais preciosos; guarda-jóias; caixas em metais preciosos; relojoaria 

e instrumentos cronométricos; relógios; cronómetros; relógios de parede e de mesa; peque-



13676 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 34 期 —— 2014 年 8 月 20 日

nos relógios de parede e de mesa; correias para relógios; armações para relógios de parede 

e relojoaria.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/01/13 50322/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/087941

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 沃生國際企業有限公司

   WARM SUN HAIR PRODUCTS GROUP

 地址 Endereço : 中國台灣台北市松山區南京東路4段180號11樓

   11F., N0.180, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 10553, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : 假髮；男士假髮；髮片；人類的頭髮；假髭；假鬍鬚。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087942

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 沃生國際企業有限公司

   WARM SUN HAIR PRODUCTS GROUP

 地址 Endereço : 中國台灣台北市松山區南京東路4段180號11樓

   11F., N0.180, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 10553, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : 假髮；男士假髮；髮片；人類的頭髮；假髭；假鬍鬚。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087943

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : FMTM Distribution Ltd

 地址 Endereço : 3A and 3B, Isle of Man Freeport, Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotéis; alojamento temporário; fornecimento de alimentos e  bebidas; forne-

cimento de alimentos e bebidas em restaurantes e bares; aluguer de salas para eventos 
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sociais; fornecimento de serviços de banquetes e instalações para cerimónias sociais para 

ocasiões especiais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelho cereja, verde e amarela tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/087944

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : FMTM Distribution Ltd

 地址 Endereço : 3A and 3B, Isle of Man Freeport, Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotéis; alojamento temporário; fornecimento de alimentos e  bebidas; forne-

cimento de alimentos e bebidas em restaurantes e bares; aluguer de salas para eventos 

sociais; fornecimento de serviços de banquetes e instalações para cerimónias sociais para 

ocasiões especiais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087945

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087946

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。
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圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087947

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087948

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou 

fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, jo-

alharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs, 

DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos, 

artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores; 

gestão, administração, assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hoteleira; 

agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e 

marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao públi-

co, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de 

produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e ex-

posições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões; 

agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços 

de compras para terceiros; relações públicas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087949

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de arma-

zenamento e transporte e bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087950

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 
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provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087951

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087952

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro, e terapêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087953

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087954

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087955

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087956

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou 

fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, jo-

alharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs, 

DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos, 

artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores; 

gestão, administração, assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hoteleira; 

agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e 

marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao públi-

co, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de 

produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e ex-

posições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões; 

agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços 

de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087957

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de arma-

zenamento e transporte e bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087958

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087959

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087960

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro, e terapêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087961

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087962

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。
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圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[540] 商標 Marca : 

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

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

[210] 編號 N.º : N/087963

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087964

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou 

fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, jo-

alharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs, 

DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos, 

artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores; 

gestão, administração, assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hoteleira; 

agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e 

marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao públi-

co, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de 

produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e ex-

posições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões; 

agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços 

de compras para terceiros; relações públicas.
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087965

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de arma-

zenamento e transporte e bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087966

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-
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tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087967

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087968

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro, e terapêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, preto e vermelho.
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[210] 編號 N.º : N/087969

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087970

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087971

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087972

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou 

fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, jo-

alharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs, 

DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos, 

artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores; 

gestão, administração, assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hoteleira; 

agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e 

marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao públi-

co, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de 

produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e ex-

posições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões; 

agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços 

de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087973

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 
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com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de arma-

zenamento e transporte e bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087974

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087975

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30
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[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087976

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro, e terapêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087977

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087978

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087979

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087980

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou 

fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, jo-

alharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs, 

DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos, 

artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores; 

gestão, administração, assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hoteleira; 

agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e 

marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao públi-

co, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de 

produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e ex-

posições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões; 

agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços 

de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087981

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de arma-

zenamento e transporte e bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087982

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087983

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087984

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro, e terapêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087985

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087986

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[540] 商標 Marca : 

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

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

[210] 編號 N.º : N/087987

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, preto e vermelho.
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[210] 編號 N.º : N/087988

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou 

fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, jo-

alharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs, 

DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos, 

artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores; 

gestão, administração, assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hoteleira; 

agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e 

marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao públi-

co, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de 

produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e ex-

posições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões; 

agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços 

de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087989

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de arma-

zenamento e transporte e bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, preto e vermelho.
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[210] 編號 N.º : N/087990

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087991

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-
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visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087992

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro, e terapêuticos.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087993

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087994

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/087995

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087996

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou 

fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, jo-

alharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs, 
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DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos, 

artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores; 

gestão, administração, assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hoteleira; 

agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e 

marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao públi-

co, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de 

produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e ex-

posições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões; 

agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços 

de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087997

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de arma-

zenamento e transporte e bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087998

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41
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[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087999

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/088000

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro, e terapêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088001

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088002

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/088003

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088004

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou 

fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, jo-

alharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs, 

DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos, 

artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores; 

gestão, administração, assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hoteleira; 

agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e 

marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao públi-

co, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de 

produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e ex-

posições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões; 

agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços 

de compras para terceiros; relações públicas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088005

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de arma-

zenamento e transporte e bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088006

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-
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-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088007

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088008

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro, e terapêuticos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088009

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/088010

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco e vermelho.

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“紙牌”，因屬其他類別。 
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[210] 編號 N.º : N/088011

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/088012

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou 

fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, jo-

alharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs, 

DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos, 

artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores; 

gestão, administração, assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hoteleira; 

agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e 

marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao públi-

co, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de 

produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e ex-

posições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões; 

agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços 

de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco e vermelho.
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[210] 編號 N.º : N/088013

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de arma-

zenamento e transporte e bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/088014

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/088015

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/088016

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro, e terapêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco e vermelho.
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[210] 編號 N.º : N/088017

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 湯立德 

 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 : 麵包，西餅，杏仁餅，糕點，餅乾及糖果，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，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/088018

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 肖守建 

 地址 Endereço : 中國四川省瀘州市江陽區中和街8號樓3單元4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；廣告宣傳；特許經營的商業管理；商業管理輔助；替他人採購；替他人銷售；市場行銷。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/088019

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 肖守建 

 地址 Endereço : 中國四川省瀘州市江陽區中和街8號樓3單元4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 : 備辦宴席；咖啡館；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。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、綠色、黑色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/088020

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 廣州大明聯合橡膠製品有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣州市花都區港口工業區大明街1號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 子宮帽；避孕套；非化學避孕用具；外科儀器和器械；理療設備；醫用指套；醫用手套；奶瓶。 

[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 os n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

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.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de 

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/071276 2014/07/25 2014/07/25 ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED 09

N/071277 2014/07/25 2014/07/25 ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED 14

N/071278 2014/07/25 2014/07/25 ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED 16

N/071279 2014/07/25 2014/07/25 ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED 18

N/071426 2014/07/25 2014/07/25 陳瑞強

CHAN SOI KEONG

03

N/072906 2014/07/25 2014/07/25 E. REMY MARTIN & Cº 33

N/074400 2014/07/25 2014/07/25 廈門宇鋼貿易有限公司 25

N/075356 2014/07/25 2014/07/25 YIOTIS S.A 05

N/075357 2014/07/25 2014/07/25 YIOTIS S.A 29

N/075753 2014/07/25 2014/07/25 Shanghai Mufeng Enterprise Co., Ltd. 18

N/075754 2014/07/25 2014/07/25 Shanghai Mufeng Enterprise Co., Ltd. 25

N/076230 2014/07/25 2014/07/25 International Truck Intellectual Property Company, LLC 35

N/076432 2014/07/25 2014/07/25 晶日虎綠色醫藥產業有限公司 05
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編號

N.º

註冊日期

Data de 

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/077131 2014/07/25 2014/07/25 晶日虎綠色醫藥產業有限公司 05

N/077473 2014/07/25 2014/07/25 Mycoskie, LLC 09

N/077474 2014/07/25 2014/07/25 Mycoskie, LLC 18

N/077475 2014/07/25 2014/07/25 Mycoskie, LLC 25

N/077476 2014/07/25 2014/07/25 Mycoskie, LLC 35

N/078164 2014/07/25 2014/07/25 AMP Capital Investors Limited 36

N/078165 2014/07/25 2014/07/25 AMP Capital Investors Limited 36

N/078166 2014/07/25 2014/07/25 AMP Capital Investors Limited 36

N/078167 2014/07/25 2014/07/25 AMP Capital Investors Limited 36

N/078168 2014/07/25 2014/07/25 AMP Capital Investors Limited 36

N/078730 2014/07/25 2014/07/25 Sapphire Technology Limited 09

N/078917 2014/07/25 2014/07/25 Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.) 14

N/079167 2014/07/25 2014/07/25 Tabacalera SL 34

N/079574 2014/07/25 2014/07/25 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 26

N/080238 2014/07/25 2014/07/25 Laboratoires M&L 29

N/080239 2014/07/25 2014/07/25 Laboratoires M&L 30

N/080240 2014/07/25 2014/07/25 Laboratoires M&L 32

N/080241 2014/07/25 2014/07/25 Laboratoires M&L 43

N/080516 2014/07/25 2014/07/25 Apple Inc. 09

N/080517 2014/07/25 2014/07/25 Apple Inc. 35

N/080518 2014/07/25 2014/07/25 Apple Inc. 36

N/080545 2014/07/25 2014/07/25 BODEGAS PALACIO, S.A. 33

N/080888 2014/07/25 2014/07/25 INFOR (US), INC. 42

N/081432 2014/07/25 2014/07/25 E.C. S.p.A. 03

N/081433 2014/07/25 2014/07/25 E.C. S.p.A. 18

N/081434 2014/07/25 2014/07/25 E.C. S.p.A. 25

N/081448 2014/07/25 2014/07/25 Antalos Apps LLC 09

N/081450 2014/07/25 2014/07/25 Antalos Apps LLC 09

N/081451 2014/07/25 2014/07/25 Cassowary Devices LLC 09

N/081452 2014/07/25 2014/07/25 Cassowary Devices LLC 09

N/081453 2014/07/25 2014/07/25 Cassowary Devices LLC 09

N/081457 2014/07/25 2014/07/25 Yosemite Research LLC 09

N/081458 2014/07/25 2014/07/25 Yosemite Research LLC 09

N/081459 2014/07/25 2014/07/25 Yosemite Research LLC 09
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編號

N.º

註冊日期

Data de 

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/081460 2014/07/25 2014/07/25 Landmark Associates LLC 09

N/081461 2014/07/25 2014/07/25 Landmark Associates LLC 09

N/081462 2014/07/25 2014/07/25 Landmark Associates LLC 09

N/081463 2014/07/25 2014/07/25 Landmark Associates LLC 09

N/081464 2014/07/25 2014/07/25 Asilomar Enterprises LLC 09

N/081465 2014/07/25 2014/07/25 Asilomar Enterprises LLC 09

N/081466 2014/07/25 2014/07/25 Asilomar Enterprises LLC 09

N/081499 2014/07/25 2014/07/25 吳樂毅

NG Lok Ngai 

05

N/081634 2014/07/25 2014/07/25 Minerva GmbH 14

N/081834 2014/07/25 2014/07/25 American-Cigarette Company (Overseas) Limited 34

N/081835 2014/07/25 2014/07/25 British American Tobacco (Brands) Inc. 34

N/081838 2014/07/25 2014/07/25 Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG 03

N/081839 2014/07/25 2014/07/25 Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG 03

N/081850 2014/07/25 2014/07/25 CILAJET, LLC 02

N/081851 2014/07/25 2014/07/25 CILAJET, LLC 02

N/081852 2014/07/25 2014/07/25 PICOT PRODUCTIONS LIMITED 29

N/081853 2014/07/25 2014/07/25 Joseph Ribkoff Inc. 25

N/081857 2014/07/25 2014/07/25 Grand Ole Opry IP, LLC 09

N/081858 2014/07/25 2014/07/25 Grand Ole Opry IP, LLC 25

N/081859 2014/07/25 2014/07/25 Grand Ole Opry IP, LLC 41

N/081860 2014/07/25 2014/07/25 Grand Ole Opry IP, LLC 09

N/081861 2014/07/25 2014/07/25 Grand Ole Opry IP, LLC 25

N/081862 2014/07/25 2014/07/25 Grand Ole Opry IP, LLC 41

N/081959 2014/07/25 2014/07/25 萬達電影院線股份有限公司 09

N/081960 2014/07/25 2014/07/25 萬達電影院線股份有限公司 09

N/081961 2014/07/25 2014/07/25 萬達電影院線股份有限公司 09

N/081962 2014/07/25 2014/07/25 萬達電影院線股份有限公司 09

N/081963 2014/07/25 2014/07/25 萬達電影院線股份有限公司 41

N/081964 2014/07/25 2014/07/25 萬達電影院線股份有限公司 41

N/081965 2014/07/25 2014/07/25 萬達電影院線股份有限公司 41

N/081966 2014/07/25 2014/07/25 萬達電影院線股份有限公司 41

N/081974 2014/07/25 2014/07/25 GUARDANT, INC. 39

N/081975 2014/07/25 2014/07/25 GUARDANT, INC. 39

N/081977 2014/07/25 2014/07/25 SOCIETE CIVILE DU CHATEAU TROTANOY 33
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編號

N.º

註冊日期

Data de 

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/081999 2014/07/25 2014/07/25 “Almdudler Limonade” A. & S. Klein GmbH & Co KG 32

N/082000 2014/07/25 2014/07/25 “Almdudler Limonade” A. & S. Klein GmbH & Co KG 33

N/082002 2014/07/25 2014/07/25 M A R U M I O P T I C A L C O. , LT D. ( M A R U M I K O K I 

KABUSHIKI KAISHA) 

09

N/082003 2014/07/25 2014/07/25 M A R U M I O P T I C A L C O. , LT D. (M A R U M I K O K I 

KABUSHIKI KAISHA) 

09

N/082004 2014/07/25 2014/07/25 M A R U M I O P T I C A L C O. , LT D. (M A R U M I K O K I 

KABUSHIKI KAISHA) 

09

N/082016 2014/07/25 2014/07/25 Amazon Technologies, Inc. 09

N/082017 2014/07/25 2014/07/25 Amazon Technologies, Inc. 35

N/082018 2014/07/25 2014/07/25 Amazon Technologies, Inc. 38

N/082019 2014/07/25 2014/07/25 Amazon Technologies, Inc. 41

N/082020 2014/07/25 2014/07/25 Amazon Technologies, Inc. 42

N/082021 2014/07/25 2014/07/25 Amazon Technologies, Inc. 45

N/082047 2014/07/25 2014/07/25 COFACO AÇORES - INDÚSTRIA DE CONSERVAS, S.A.                                             29

N/082054 2014/07/25 2014/07/25 吳樂毅

NG Lok Ngai 

05

N/082065 2014/07/25 2014/07/25 HIJOS DE ANTONIO BARCELO, S.A. 33

N/082066 2014/07/25 2014/07/25 CHUAHAHSENG FISHSAUCE FACTORY (RAZORCLAM 

BRAND) CO., LTD

30

N/082067 2014/07/25 2014/07/25 CHUAHAHSENG FISHSAUCE FACTORY (RAZORCLAM 

BRAND) CO., LTD

30

N/082153 2014/07/25 2014/07/25 MATTEO BIGON 18

N/082154 2014/07/25 2014/07/25 MATTEO BIGON 25

N/082211 2014/07/25 2014/07/25 Topaz International Enterprises Limited 14

N/082233 2014/07/25 2014/07/25 Apple Inc. 35

N/082247 2014/07/25 2014/07/25 CHANEL 03

N/082248 2014/07/25 2014/07/25 CHANEL 09

N/082249 2014/07/25 2014/07/25 CHANEL 14

N/082250 2014/07/25 2014/07/25 CHANEL 18

N/082251 2014/07/25 2014/07/25 CHANEL 25

N/082257 2014/07/25 2014/07/25 佛山市韋富傢俱有限公司 20

N/082294 2014/07/25 2014/07/25 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP (ASIA PACIFIC) 

PTE. LTD.

44

N/082305 2014/07/25 2014/07/25 HOLDING LE DUFF “HLD” 29

N/082306 2014/07/25 2014/07/25 HOLDING LE DUFF “HLD” 30
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編號

N.º

註冊日期

Data de 

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/082307 2014/07/25 2014/07/25 HOLDING LE DUFF “HLD” 43

N/082308 2014/07/25 2014/07/25 HOLDING LE DUFF “HLD” 29

N/082309 2014/07/25 2014/07/25 HOLDING LE DUFF “HLD” 30

N/082310 2014/07/25 2014/07/25 HOLDING LE DUFF “HLD” 43

N/082423 2014/07/25 2014/07/25 Peanuts Worldwide LLC 03

N/082424 2014/07/25 2014/07/25 Peanuts Worldwide LLC 06

N/082425 2014/07/25 2014/07/25 Peanuts Worldwide LLC 04

N/082426 2014/07/25 2014/07/25 Peanuts Worldwide LLC 09

N/082427 2014/07/25 2014/07/25 Peanuts Worldwide LLC 14

N/082428 2014/07/25 2014/07/25 Peanuts Worldwide LLC 15

N/082429 2014/07/25 2014/07/25 Peanuts Worldwide LLC 16

N/082430 2014/07/25 2014/07/25 Peanuts Worldwide LLC 18

N/082431 2014/07/25 2014/07/25 Peanuts Worldwide LLC 20

N/082432 2014/07/25 2014/07/25 Peanuts Worldwide LLC 21

N/082433 2014/07/25 2014/07/25 Peanuts Worldwide LLC 24

N/082434 2014/07/25 2014/07/25 Peanuts Worldwide LLC 25

N/082435 2014/07/25 2014/07/25 Peanuts Worldwide LLC 26

N/082436 2014/07/25 2014/07/25 Peanuts Worldwide LLC 27

N/082437 2014/07/25 2014/07/25 Peanuts Worldwide LLC 28

N/082448 2014/07/25 2014/07/25 Dépèche S.r.l. 14

N/082449 2014/07/25 2014/07/25 Dépèche S.r.l. 18

N/082450 2014/07/25 2014/07/25 Dépèche S.r.l. 25

N/082451 2014/07/25 2014/07/25 S.C. DU CHATEAU PETRUS 33

N/082462 2014/07/25 2014/07/25 萬御堂（香港）國際藥業有限公司 03

N/082463 2014/07/25 2014/07/25 萬御堂（香港）國際藥業有限公司 05

N/082497 2014/07/25 2014/07/25 深圳市緣與美實業有限公司

Y&M JEWELRY CO.,LTD 

14

N/082525 2014/07/25 2014/07/25 RRI Financial, Inc. 43

N/082526 2014/07/25 2014/07/25 RRI Financial, Inc. 43

N/082540 2014/07/25 2014/07/25 JAPAN TOBACCO INC. 34

N/082566 2014/07/25 2014/07/25 The Silverado Vineyards 33

N/082594 2014/07/25 2014/07/25 Turner Broadcasting System Asia Pacific, Inc. 09

N/082595 2014/07/25 2014/07/25 Turner Broadcasting System Asia Pacific, Inc. 41

N/082599 2014/07/25 2014/07/25 Walton International Limited 25
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編號

N.º

註冊日期

Data de 

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/082619 2014/07/25 2014/07/25 鮮綠園（深圳）果蔬飲料有限公司

Garden Fresh (Shenzhen) Fruit & Vegetable Beverage Co., Ltd.

32

N/082620 2014/07/25 2014/07/25 鮮綠園（深圳）果蔬飲料有限公司

Garden Fresh (Shenzhen) Fruit & Vegetable Beverage Co., Ltd.

32

N/082638 2014/07/25 2014/07/25 諾克（有限公司）

Noraktrad, S.L.

41

N/082644 2014/07/25 2014/07/25 HYUNDAI MOTOR COMPANY 12

N/082721 2014/07/25 2014/07/25 SOCIETE A.S. 33

N/082722 2014/07/25 2014/07/25 SOCIETE A.S. 33

N/082723 2014/07/25 2014/07/25 SOCIETE A.S. 33

N/082728 2014/07/25 2014/07/25 TRANSASIA AIRWAYS CORPORATION 39

N/082801 2014/07/25 2014/07/25 Rondo Building Services Pty Limited 06

N/082818 2014/07/25 2014/07/25 Konami Gaming, Inc. 09

N/082821 2014/07/25 2014/07/25 Konami Gaming, Inc. 09

N/082823 2014/07/25 2014/07/25 Shangri-la International Hotel Management Limited 35

N/082824 2014/07/25 2014/07/25 Shangri-la International Hotel Management Limited 35

N/082825 2014/07/25 2014/07/25 ASIA JET PARTNERS LIMITED 39

N/082826 2014/07/25 2014/07/25 Universal Entertainment Corporation 09

N/082830 2014/07/25 2014/07/25 Abbott Laboratories 05

N/082831 2014/07/25 2014/07/25 Abbott Laboratories 29

N/082832 2014/07/25 2014/07/25 Abbott Laboratories 05

N/082833 2014/07/25 2014/07/25 Abbott Laboratories 29

N/082845 2014/07/25 2014/07/25 林斌斌

Lin, Bin Bin

30

N/082858 2014/07/25 2014/07/25 Karl Lagerfeld B.V. 43

N/082859 2014/07/25 2014/07/25 Karl Lagerfeld B.V. 43

N/082860 2014/07/25 2014/07/25 Karl Lagerfeld B.V. 43

N/082861 2014/07/25 2014/07/25 Karl Lagerfeld B.V. 43

N/082862 2014/07/25 2014/07/25 Konami Gaming, Inc. 09

N/082864 2014/07/25 2014/07/25 力高美會展及公關有限公司

Dekomac - Eventos e Relações Publicas, Lda. e em inglês 

Dekomac Event & Public Relation Co. Ltd.

35

N/082865 2014/07/25 2014/07/25 力高廣告策劃有限公司

Deko Publicidade Lda. em inglês Deko Advertising Co. Ltd.

35

N/082868 2014/07/25 2014/07/25 Sheraton International IP, LLC 36

N/082869 2014/07/25 2014/07/25 OLIP ITALIA S.P.A. 18
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N/082870 2014/07/25 2014/07/25 OLIP ITALIA S.P.A. 25

N/082873 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 14

N/082874 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 14

N/082875 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 14

N/082876 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 14

N/082877 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 14

N/082878 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 14

N/082879 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 14

N/082880 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 14

N/082881 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 14

N/082882 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 14

N/082883 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 14

N/082884 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 14

N/082885 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 14

N/082886 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 14

N/082887 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 14

N/082888 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 14

N/082889 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 16

N/082890 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 14

N/082891 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 16

N/082892 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 18

N/082893 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 25

N/082894 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 16

N/082895 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 18

N/082896 2014/07/25 2014/07/25 PARMIGIANI FLEURIER S.A. 25

N/082897 2014/07/25 2014/07/25 BENSUSAN RESTAURANT, CORP. 41

N/082898 2014/07/25 2014/07/25 FOSSIL GROUP, INC. 35

N/082899 2014/07/25 2014/07/25 JAPAN TOBACCO INC. 34

N/082900 2014/07/25 2014/07/25 JAPAN TOBACCO INC. 34

N/082902 2014/07/25 2014/07/25 Friesland Brands B.V. 05

N/082903 2014/07/25 2014/07/25 Friesland Brands B.V. 29

N/082904 2014/07/25 2014/07/25 Friesland Brands B.V. 30

N/082905 2014/07/25 2014/07/25 Friesland Brands B.V. 31

N/082906 2014/07/25 2014/07/25 Friesland Brands B.V. 35
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N/082907 2014/07/25 2014/07/25 B. FOREVER 14

N/082908 2014/07/25 2014/07/25 B. FOREVER 18

N/082909 2014/07/25 2014/07/25 B. FOREVER 25

N/082912 2014/07/25 2014/07/25 Bayer Aktiengesellschaft 05

N/082913 2014/07/25 2014/07/25 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 36

N/082914 2014/07/25 2014/07/25 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 35

N/082915 2014/07/25 2014/07/25 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 09

N/082916 2014/07/25 2014/07/25 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 38

N/082917 2014/07/25 2014/07/25 W.L. Gore & Associates, Inc. 25

N/082918 2014/07/25 2014/07/25 Bayer Intellectual Property GmbH 05

N/082919 2014/07/25 2014/07/25 吉力貝糖果公司

JELLY BELLY CANDY COMPANY

20

N/082920 2014/07/25 2014/07/25 吉力貝糖果公司

JELLY BELLY CANDY COMPANY

24

N/082921 2014/07/25 2014/07/25 吉力貝糖果公司

JELLY BELLY CANDY COMPANY

25

N/082922 2014/07/25 2014/07/25 吉力貝糖果公司

JELLY BELLY CANDY COMPANY

27

N/082923 2014/07/25 2014/07/25 吉力貝糖果公司

JELLY BELLY CANDY COMPANY

20

N/082924 2014/07/25 2014/07/25 吉力貝糖果公司

JELLY BELLY CANDY COMPANY

24

N/082925 2014/07/25 2014/07/25 吉力貝糖果公司

JELLY BELLY CANDY COMPANY

25

N/082926 2014/07/25 2014/07/25 吉力貝糖果公司

JELLY BELLY CANDY COMPANY

27

N/082927 2014/07/25 2014/07/25 Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA 18

N/082928 2014/07/25 2014/07/25 Gold Chaser Limited 35

N/082929 2014/07/25 2014/07/25 均昇科技有限公司 03

N/082930 2014/07/25 2014/07/25 均昇科技有限公司 29

N/082931 2014/07/25 2014/07/25 香港跨洋時尚有限公司

HK SINO-US FASHION CO., LIMITED

09

N/082932 2014/07/25 2014/07/25 香港跨洋時尚有限公司

HK SINO-US FASHION CO., LIMITED

18

N/082933 2014/07/25 2014/07/25 香港跨洋時尚有限公司

HK SINO-US FASHION CO., LIMITED

25

N/082934 2014/07/25 2014/07/25 廣東澳得科技有限公司 11

N/082935 2014/07/25 2014/07/25 廣東澳得科技有限公司 11
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N/082936 2014/07/25 2014/07/25 HYUNDAI MOTOR COMPANY 12

N/082937 2014/07/25 2014/07/25 顏浩 29

N/082938 2014/07/25 2014/07/25 顏浩 30

N/082939 2014/07/25 2014/07/25 龘有限公司 43

N/082940 2014/07/25 2014/07/25 King.Com Limited 09

N/082941 2014/07/25 2014/07/25 King.Com Limited 25

N/082942 2014/07/25 2014/07/25 King.Com Limited 41

N/082943 2014/07/25 2014/07/25 King.Com Limited 09

N/082944 2014/07/25 2014/07/25 King.Com Limited 25

N/082945 2014/07/25 2014/07/25 King.Com Limited 41

N/082950 2014/07/25 2014/07/25 Nu Science Corporation 05

N/082953 2014/07/25 2014/07/25 中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司 33

N/082954 2014/07/25 2014/07/25 特卓集團有限公司

Quality Mark Group Limited

09

N/082955 2014/07/25 2014/07/25 特卓集團有限公司

Quality Mark Group Limited

10

N/082956 2014/07/25 2014/07/25 特卓集團有限公司

Quality Mark Group Limited

16

N/082957 2014/07/25 2014/07/25 特卓集團有限公司

Quality Mark Group Limited

41

N/082958 2014/07/25 2014/07/25 特卓集團有限公司

Quality Mark Group Limited

44

N/082960 2014/07/25 2014/07/25 The Timken Company 06

N/082961 2014/07/25 2014/07/25 The Timken Company 39

N/082962 2014/07/25 2014/07/25 The Timken Company 40

N/082963 2014/07/25 2014/07/25 The Timken Company 06

N/082964 2014/07/25 2014/07/25 The Timken Company 39

N/082965 2014/07/25 2014/07/25 The Timken Company 40

N/082966 2014/07/25 2014/07/25 The Timken Company 06

N/082967 2014/07/25 2014/07/25 The Timken Company 39

N/082968 2014/07/25 2014/07/25 The Timken Company 40

N/082969 2014/07/25 2014/07/25 The Timken Company 06

N/082970 2014/07/25 2014/07/25 The Timken Company 39

N/082971 2014/07/25 2014/07/25 The Timken Company 40

N/082972 2014/07/25 2014/07/25 The Timken Company 06

N/082973 2014/07/25 2014/07/25 The Timken Company 39
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N/082974 2014/07/25 2014/07/25 The Timken Company 40

N/082975 2014/07/25 2014/07/25 The Timken Company 06

N/082976 2014/07/25 2014/07/25 The Timken Company 06

N/082978 2014/07/25 2014/07/25 陳錫朝 05

N/082979 2014/07/25 2014/07/25 陳錫朝 05

N/082980 2014/07/25 2014/07/25 陳錫朝 05

N/082981 2014/07/25 2014/07/25 MAISORIENTE CONSULTADORIA, LIMITADA 41

N/082982 2014/07/25 2014/07/25 Silicon Studio Corporation 09

N/082983 2014/07/25 2014/07/25 Silicon Studio Corporation 41

N/082984 2014/07/25 2014/07/25 Silicon Studio Corporation 09

N/082985 2014/07/25 2014/07/25 Silicon Studio Corporation 41

N/082986 2014/07/25 2014/07/25 Silicon Studio Corporation 09

N/082987 2014/07/25 2014/07/25 Silicon Studio Corporation 41

N/082988 2014/07/25 2014/07/25 北京京東三佰陸拾度電子商務有限公司

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD. 

35

N/082992 2014/07/25 2014/07/25 KABUSHIKI KAISHA PILOT CORPORATION (ALSO 

TRADING AS PILOT CORPORATION)

16

N/082993 2014/07/25 2014/07/25 Jean-Claude COSTE 18

N/082994 2014/07/25 2014/07/25 Jean-Claude COSTE 25

N/082995 2014/07/25 2014/07/25 銳光亞太貿易有限公司

Roar APAC Trading Company Limited

03

N/082996 2014/07/25 2014/07/25 銳光亞太貿易有限公司

Roar APAC Trading Company Limited

35

N/082997 2014/07/25 2014/07/25 銳光亞太貿易有限公司

Roar APAC Trading Company Limited

37

N/082998 2014/07/25 2014/07/25 Richemont International SA 14

N/082999 2014/07/25 2014/07/25 Richemont International SA 35

N/083000 2014/07/25 2014/07/25 RUFFINO S.r.L. 33

N/083008 2014/07/25 2014/07/25 Konami Gaming, Inc. 28

N/083009 2014/07/25 2014/07/25 Konami Gaming, Inc. 28

N/083022 2014/07/25 2014/07/25 Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. 03

N/083027 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083028 2014/07/25 2014/07/25 IGT 41

N/083029 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083030 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083031 2014/07/25 2014/07/25 IGT 41
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N/083032 2014/07/25 2014/07/25 IGT 41

N/083033 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083034 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083035 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083036 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083037 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083038 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083039 2014/07/25 2014/07/25 IGT 41

N/083040 2014/07/25 2014/07/25 IGT 41

N/083041 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083042 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083043 2014/07/25 2014/07/25 IGT 41

N/083044 2014/07/25 2014/07/25 IGT 41

N/083045 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083046 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083047 2014/07/25 2014/07/25 IGT 41

N/083048 2014/07/25 2014/07/25 IGT 41

N/083049 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083050 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083051 2014/07/25 2014/07/25 IGT 41

N/083052 2014/07/25 2014/07/25 IGT 41

N/083053 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083054 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083055 2014/07/25 2014/07/25 IGT 41

N/083056 2014/07/25 2014/07/25 IGT 41

N/083057 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083058 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083059 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083060 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083061 2014/07/25 2014/07/25 IGT 41

N/083062 2014/07/25 2014/07/25 IGT 41

N/083063 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083064 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083065 2014/07/25 2014/07/25 IGT 41
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N/083066 2014/07/25 2014/07/25 IGT 41

N/083067 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083068 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083069 2014/07/25 2014/07/25 IGT 41

N/083070 2014/07/25 2014/07/25 IGT 41

N/083071 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083072 2014/07/25 2014/07/25 IGT 28

N/083073 2014/07/25 2014/07/25 IGT 41

N/083074 2014/07/25 2014/07/25 IGT 41

N/083075 2014/07/25 2014/07/25 葉永華

Ip, Weng Wa

43

N/083076 2014/07/25 2014/07/25 BGB International Holdings Aktiengesellschaft 32

N/083086 2014/07/25 2014/07/25 Universal Entertainment Corporation 09

N/083087 2014/07/25 2014/07/25 Universal Entertainment Corporation 09

N/083088 2014/07/25 2014/07/25 深圳市莆商珠寶有限公司 14

N/083089 2014/07/25 2014/07/25 深圳市莆商珠寶有限公司 14

N/083090 2014/07/25 2014/07/25 劉華芝 30

N/083091 2014/07/25 2014/07/25 深圳市崇達電路技術股份有限公司 09

N/083092 2014/07/25 2014/07/25 深圳市崇達電路技術股份有限公司 09

N/083093 2014/07/25 2014/07/25 梁華標 05

N/083094 2014/07/25 2014/07/25 梁華標 16

N/083095 2014/07/25 2014/07/25 廣州愛帛服飾有限公司

EPO FASHION CO., LTD.

25

N/083096 2014/07/25 2014/07/25 The Coca-Cola Company 30

N/083097 2014/07/25 2014/07/25 The Coca-Cola Company 32

N/083098 2014/07/25 2014/07/25 The Coca-Cola Company 30

N/083099 2014/07/25 2014/07/25 The Coca-Cola Company 32

N/083107 2014/07/25 2014/07/25 Folli-Follie Commercial Manufacturing and Technical Société 

Anonyme

03

N/083108 2014/07/25 2014/07/25 Folli-Follie Commercial Manufacturing and Technical Société 

Anonyme

14

N/083109 2014/07/25 2014/07/25 Folli-Follie Commercial Manufacturing and Technical Société 

Anonyme

16

N/083110 2014/07/25 2014/07/25 Folli-Follie Commercial Manufacturing and Technical Société 

Anonyme

18

N/083111 2014/07/25 2014/07/25 Folli-Follie Commercial Manufacturing and Technical Société 

Anonyme

25
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N/083112 2014/07/25 2014/07/25 澳門銀葵醫院有限公司 05

N/083113 2014/07/25 2014/07/25 澳門銀葵醫院有限公司 10

N/083114 2014/07/25 2014/07/25 澳門銀葵醫院有限公司 44

N/083115 2014/07/25 2014/07/25 澳門銀葵醫院有限公司 05

N/083116 2014/07/25 2014/07/25 澳門銀葵醫院有限公司 10

N/083117 2014/07/25 2014/07/25 澳門銀葵醫院有限公司 44

N/083126 2014/07/25 2014/07/25 張永熙 05

N/083127 2014/07/25 2014/07/25 張永熙 30

N/083128 2014/07/25 2014/07/25 張永熙 35

N/083129 2014/07/25 2014/07/25 上海圓邦時裝有限公司 09

N/083130 2014/07/25 2014/07/25 上海圓邦時裝有限公司 14

N/083131 2014/07/25 2014/07/25 上海圓邦時裝有限公司 18

N/083132 2014/07/25 2014/07/25 上海圓邦時裝有限公司 25

N/083137 2014/07/25 2014/07/25 廣州連卡悅圓發展有限公司 18

N/083138 2014/07/25 2014/07/25 廣州連卡悅圓發展有限公司 25

N/083139 2014/07/25 2014/07/25 廣州連卡悅圓發展有限公司 35

N/083140 2014/07/25 2014/07/25 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 29

N/083146 2014/07/25 2014/07/25 河南省礦山起重機有限公司 07

N/083147 2014/07/25 2014/07/25 回頭客食品（福建）有限公司 29

N/083148 2014/07/25 2014/07/25 回頭客食品（福建）有限公司 30

N/083149 2014/07/25 2014/07/25 回頭客食品（福建）有限公司 32

N/083150 2014/07/25 2014/07/25 ACH. BRITO & Cª., S.A. 03

N/083151 2014/07/25 2014/07/25 The Coca-Cola Company 30

N/083152 2014/07/25 2014/07/25 The Coca-Cola Company 32

N/083155 2014/07/25 2014/07/25 SALTO SYSTEMS, S.L. 09

N/083156 2014/07/25 2014/07/25 SALTO SYSTEMS, S.L. 09

N/083157 2014/07/25 2014/07/25 SALTO SYSTEMS, S.L. 09

N/083158 2014/07/25 2014/07/25 卡萊美貿易（澳門離岸商業服務）有限公司

COLOURMIX TRADING (MACAO COMMERCIAL 

OFFSHORE) LIMITED

03

N/083159 2014/07/25 2014/07/25 卡萊美貿易（澳門離岸商業服務）有限公司

COLOURMIX TRADING (MACAO COMMERCIAL 

OFFSHORE) LIMITED

35

N/083160 2014/07/25 2014/07/25 卡萊美貿易（澳門離岸商業服務）有限公司

COLOURMIX TRADING (MACAO COMMERCIAL 

OFFSHORE) LIMITED

03
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N/083161 2014/07/25 2014/07/25 卡萊美貿易（澳門離岸商業服務）有限公司

COLOURMIX TRADING (MACAO COMMERCIAL 

OFFSHORE) LIMITED

35

N/083162 2014/07/25 2014/07/25 安德屋虫害防治（新加坡）有限公司

AARDWOLF PESTKARE (S) PTE LTD 

37

N/083163 2014/07/25 2014/07/25 Diageo Brands B.V. 33

N/083164 2014/07/25 2014/07/25 Diageo Brands B.V. 33

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.º N/081971

註冊日期 Data do registo 2013/12/27

批示日期 Data do despacho 2014/07/15

權利人 Titular 五葉神品牌集團有限公司

分類 Classe 34

根據第216條，結合第204條的規定，拒絕產品：“香煙；香煙過濾嘴；雪茄煙；煙草；捲煙紙；火柴；吸煙打火機”的商標註冊申

請；但接納餘下產品“電子香煙”的商標註冊申請。

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/072483 2014/07/22 Pier 16-Property 

Development Limited

16 第214條第1款c）項，結合第215條第1款。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/072484 2014/07/22 Pier 16-Property 

Development Limited

35 第214條第1款c）項，結合第215條第1款。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/072485 2014/07/22 Pier 16-Property 

Development Limited

43 第214條第1款c）項，結合第215條第1款。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/072486 2014/07/22 Pier 16-Property 

Development Limited

16 第214條第1款c）項，以及第214條第2款b）項，結合第

215條第1款。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º, e a alínea b) do n.º 2 do 

art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/072487 2014/07/22 Pier 16-Property 

Development Limited

35 第214條第1款c）項，以及第214條第2款b）項，結合第

215條第1款。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º, e a alínea b) do n.º 2 do 

art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/072488 2014/07/22 Pier 16-Property 

Development Limited

14 第214條第1款c）項，以及第214條第2款b）項，結合第

215條第1款。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º, e a alínea b) do n.º 2 do 

art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/072489 2014/07/22 Pier 16-Property 

Development Limited

16 第214條第1款c）項，以及第214條第2款b）項，結合第

215條第1款。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º, e a alínea b) do n.º 2 do 

art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/072490 2014/07/22 Pier 16-Property 

Development Limited

24 第214條第1款c）項，以及第214條第2款b）項，結合第

215條第1款。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º, e a alínea b) do n.º 2 do 

art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/072491 2014/07/22 Pier 16-Property 

Development Limited

25 第214條第1款c）項，以及第214條第2款b）項，結合第

215條第1款。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º, e a alínea b) do n.º 2 do 

art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/072795 2014/07/15 故宮酒業（北京）有限公司 33 第214條第1款a）項及第2款a）項，結合第9條第1款e）項

及第207條第1款i）項。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea i) 

do n.º 1 do art.º 207.º

N/073170 2014/07/29 ATHLETA S.A. 18 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/073171 2014/07/29 ATHLETA S.A. 25 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/073285 2014/07/22 西堤置業有限公司

PERFECT ASSETS, 

FOMENTO PREDIAL 

LIMITADA, em inglês, 

PERFECT ASSETS REAL 

ESTATE LIMITED

35 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條第

1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º, e 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/073286 2014/07/22 西堤置業有限公司

PERFECT ASSETS, 

FOMENTO PREDIAL 

LIMITADA, em inglês, 

PERFECT ASSETS REAL 

ESTATE LIMITED

36 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條第

1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º, e alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º
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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/073287 2014/07/22 西堤置業有限公司

PERFECT ASSETS, 

FOMENTO PREDIAL 

LIMITADA, em inglês, 

PERFECT ASSETS REAL 

ESTATE LIMITED

39 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條第

1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º, e 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/073288 2014/07/22 西堤置業有限公司

PERFECT ASSETS, 

FOMENTO PREDIAL 

LIMITADA, em inglês, 

PERFECT ASSETS REAL 

ESTATE LIMITED

41 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條第

1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º, e 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/073289 2014/07/22 西堤置業有限公司

PERFECT ASSETS, 

FOMENTO PREDIAL 

LIMITADA, em inglês, 

PERFECT ASSETS REAL 

ESTATE LIMITED

43 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條第

1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º, e 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/073290 2014/07/22 西堤置業有限公司

PERFECT ASSETS, 

FOMENTO PREDIAL 

LIMITADA, em inglês, 

PERFECT ASSETS REAL 

ESTATE LIMITED

44 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條第

1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º, e 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/075032 2014/07/15 泰安商業顧問有限公司 30 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）項

和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/075871 2014/07/23 崔靄怡

Choi Hoi I

35 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/075906 2014/07/23 崔靄怡

Choi Hoi I

35 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/077894 2014/07/22 香港通用電器有限公司 07 第214條第1款c）項，以及第214條第1款a）項，結合第9

條第1款c）項。

Alínea c) do n.º 1 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/077895 2014/07/22 香港通用電器有限公司 09 第214條第1款c）項，以及第214條第1款a）項，結合第9

條第1款c）項。

Alínea c) do n.º 1 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
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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/077896 2014/07/22 香港通用電器有限公司 11 第214條第1款c）項，以及第214條第1款a）項，結合第9

條第1款c）項。

Alínea c) do n.º 1 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/077897 2014/07/22 香港通用電器有限公司 19 第214條第1款c）項，以及第214條第1款a）項，結合第9

條第1款c）項。

Alínea c) do n.º 1 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/077898 2014/07/22 香港通用電器有限公司 37 第214條第1款c）項，以及第214條第1款a）項，結合第9

條第1款c）項。

Alínea c) do n.º 1 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/078050 2014/07/23 王巧玲

WONG HAO LENG

03 第214條第1款b）項和c）項及第2款b）項，結合第215

條第1款，以及第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）

項。

Alínea b) e a alínea c) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do 

art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º, e a alínea 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/079222 2014/07/24 林杰明

LAM, KIT MENG

05 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條第

1款a）項，結合第9條第1款c）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º, e 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/079225 2014/07/24 林杰明

LAM, KIT MENG

05 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條第

1款a）項，結合第9條第1款c）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º, e 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/079278 2014/07/25 曹新忠 24 第214條第1款b）項及第2款b）項，結合第215條第1款，

以及第214條第1款a）項，結合第9條第1款c）項。

Alínea b) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º, e a alínea 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/079385 2014/07/28 宿遷市祥順宇會計服務有限

公司

11 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/080812 2014/07/23 文錦豪 05 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/081640 2014/07/22 金輝投資有限公司 43 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º
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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/081657 2014/07/15 IT’S SKIN CO., LTD. 35 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/083077 2014/07/16 王長慶

Wong, Cheong Heng

34 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第16/2001

號法律《娛樂場幸運博彩經營法律制度》第2條第2款及第

214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e alínea a) do n.º 1 do art.º 

9.º, conjugado com o n.º 2 do art.º 2.º da Lei n.º 16/2001 

(Regime jurídico da exploração de jogos de fortuna ou 

azar em casino) e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/083078 2014/07/16 王長慶

Wong, Cheong Heng

34 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/083079 2014/07/16 王長慶

Wong, Cheong Heng

34 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第16/2001

號法律《娛樂場幸運博彩經營法律制度》第2條第2款及第

214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e alínea a) do n.º 1 do art.º 

9.º, conjugado com o n.º 2 do art.º 2.º da Lei n.º 16/2001 

(Regime jurídico da exploração de jogos de fortuna ou 

azar em casino) e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/083080 2014/07/16 王長慶

Wong, Cheong Heng

34 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第16/2001

號法律《娛樂場幸運博彩經營法律制度》第2條第2款及第

214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e alínea a) do n.º 1 do art.º 

9.º, conjugado com o n.º 2 do art.º 2.º da Lei n.º 16/2001 

(Regime jurídico da exploração de jogos de fortuna ou 

azar em casino) e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

註冊申請之拒絕

Recusa de Pedidos de Registo

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/085169 2014/07/15 CAMPUS CRUSADE FOR 

CHRIST, INC.

09 第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項和第25條。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.º

N/085170 2014/07/15 CAMPUS CRUSADE FOR 

CHRIST, INC.

38 第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項和第25條。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.º

N/085171 2014/07/15 CAMPUS CRUSADE FOR 

CHRIST, INC.

41 第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項和第25條。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.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/085172 2014/07/15 CAMPUS CRUSADE FOR 

CHRIST, INC.

45 第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項和第25條。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/000986

(891-M)

P/001124

(1029-M)

P/003234

(3113-M)

P/003863

(3734-M)

P/003997

(3868-M)

P/005038

(4900-M)

P/006152

(9179-M)

P/006153

(9180-M)

P/006154

(9181-M)

P/006155

(9182-M)

P/006156

(9183-M)

P/006157

(9184-M)

P/006158

(9185-M)

P/006159

(9186-M)

P/006160

(9187-M)

P/006161

(9188-M)

P/006612

(6398-M)

P/006614

(6400-M)

P/007065

(9226-M)

P/007436

(7206-M)

P/008023

(9448-M)

P/009393

(9247-M)

P/009528

(9405-M)

P/009529

(9406-M)

P/009530

(9407-M)

P/009531

(9408-M)

P/009532

(9409-M)

P/009555

(9473-M)

P/009639

(9776-M)

P/009648

(9785-M)

P/009657

(9794-M)

P/010136

(10030-M)

P/010137

(10031-M)

P/010138

(10032-M)

P/010139

(10033-M)

P/010809

(10914-M)

P/010810

(10915-M)

P/010820

(10649-M)

P/010821

(10650-M)

P/010835

(10664-M)

P/010836

(10665-M)

P/013519

(13436-M)

P/014761

(15074-M)

P/014841

(14725-M)

P/015508

(15466-M)

N/001693 N/002308 N/005233 N/005307

N/005308 N/005391 N/005413 N/005414 N/005415 N/005416 N/005425

N/005435 N/005436 N/005437 N/005438 N/005439 N/005445 N/005513

N/005514 N/005548 N/005549 N/005550 N/005551 N/005552 N/005553

N/005569 N/005570 N/005584 N/005585 N/005644 N/005645 N/005694

N/005695 N/005696 N/005744 N/005788 N/005907 N/005908 N/005909

N/005910 N/005911 N/005912 N/005913 N/005914 N/005915 N/005916

N/005917 N/005918 N/005919 N/005920 N/005922 N/005923 N/005924

N/005925 N/005926 N/005929 N/005930 N/005931 N/005990 N/006196

N/006198 N/006206 N/006214 N/006216 N/006217 N/006218 N/006253

N/006254 N/006578 N/006579 N/006580 N/006581 N/006582 N/006583

N/006584 N/006585 N/006623 N/006624 N/006625 N/006627 N/006652

N/006682 N/020831 N/022476 N/023800 N/023956 N/024534 N/024700

N/024752 N/025294 N/025659 N/025837 N/025857 N/025872 N/025873

N/025974 N/025977 N/025980 N/025983 N/025986 N/026068 N/026069
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編號

N.º

N/026070 N/026071 N/026072 N/026073 N/026074 N/026075 N/026076

N/026077 N/026078 N/026079 N/026080 N/026081 N/026082 N/026083

N/026426 N/026427 N/026740 N/026767 N/026768 N/026769 N/026770

N/026771 N/026772 N/026773 N/026774 N/026775 N/026776 N/026777

N/026778 N/026779 N/026780 N/026781 N/026782 N/026869 N/026903

N/026904 N/026905 N/026906 N/026907 N/026908 N/026909 N/026910

N/026911 N/026912 N/026913 N/026914 N/026915 N/026916 N/026917

N/026918 N/026919 N/026920 N/026921 N/026922 N/026923 N/026924

N/026925 N/026926 N/026927 N/026928 N/026929 N/026930 N/026931

N/026964 N/026991 N/027032 N/027033 N/027036 N/027037 N/027038

N/027039 N/027265 N/027266 N/027267 N/027272 N/027273 N/027286

N/027288 N/027289 N/027294 N/027295 N/027344 N/027345 N/027346

N/027347 N/027348 N/027349 N/027350 N/027351 N/027352 N/027353

N/027354 N/027355 N/027356 N/027357 N/027358 N/027359 N/027499

N/027500 N/027532 N/027533 N/027534 N/027535 N/027536 N/027537

N/027538 N/027539 N/027540 N/027541 N/027542 N/027543 N/027544

N/027545 N/027671 N/027672 N/027673 N/027674 N/027675 N/027813

N/027824 N/027825 N/027826 N/027827 N/027828 N/027829 N/027856

N/027862 N/027990 N/028005 N/028006 N/028007 N/028008 N/028009

N/028010 N/028011 N/028012 N/028013 N/028014 N/028015 N/028016

N/028020 N/028021 N/028160 N/028161 N/028162 N/028163 N/028193

N/028199 N/028313 N/028314 N/028315 N/028316 N/028317 N/028318

N/028319 N/028320 N/028321 N/028322 N/028323 N/028407 N/028626

N/028644 N/028942 N/028943 N/029047 N/029048 N/029049 N/029103

N/029155 N/029228 N/029241 N/029242 N/029253 N/029254 N/029255

N/029256 N/029257 N/029258 N/029262 N/029263 N/029264 N/029364

N/029410 N/029411 N/029421 N/029598 N/029599 N/029600 N/029601

N/029602 N/029603 N/029732 N/029733 N/029734 N/029736 N/029737

N/029738 N/029739 N/029773 N/029889 N/029890 N/029891 N/029892

N/029893 N/029894 N/029895 N/029896 N/029897 N/029898 N/029899

N/029900 N/029932 N/029933 N/029973 N/029974 N/029975 N/029976

N/029977 N/029978 N/029979 N/029980 N/029981 N/029982 N/029983

N/029995 N/030070 N/030071 N/030121 N/030122 N/030123 N/030124

N/030125 N/030126 N/030127 N/030128 N/030129 N/030130 N/030131

N/030132 N/030333 N/030334
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附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

P/007436

(7206-M)

2014/07/14 更改地址

Modificação de 

sede

GE Healthcare AS Nycoveien 2, Oslo 0485, Norway

P/009623

(9538-M)

2014/07/25 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

GOLDTOEMORETZ, 

LLC

GILDAN USA INC., com sede em 

1980 Clements Ferry Road, Charleston, 

South Carolina 29492, Estados Unidos 

da América

P/014761

(15074-M)

2014/07/28 轉讓

Transmissão

Buksesnedkeren ApS H2O Sportswear A/S, com sede em 

Balticagade 10,2, DK-8000 Aarhus C, 

Dinamarca

N/005046

N/005047

N/005513

N/005514

2014/07/11 更改認別資料

Modificação de 

identidade

VingCard Elsafe AS ASSA ABLOY Hospitality AS

2014/07/11 轉讓

Transmissão

ASSA ABLOY 

Hospitality AS

ASSA ABLOY AB, com sede em Box 

70340, SE-107 23, Stockholm, Sweden

N/005548

N/005549

N/005550

N/005551

N/005552

2014/07/22 更改認別資料

Modificação de 

identidade

AVEX INC. AVEX GROUP HOLDINGS INC.

2014/07/22 更改地址

Modificação de 

sede

AVEX GROUP 

HOLDINGS INC.

3-1-30 Minami-Aoyama, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

N/006578

N/006579

N/006580

N/006581

N/006582

N/006583

N/006584

N/006585

2014/07/14 更改地址

Modificação de 

sede

UNI-PRESIDENT 

ENTERPRISES CORP.

中國台灣71001台南市永康區鹽行里中

正路301號

No. 301, Zhongzheng Rd., Yongkang 

Dist., Tainan City 71001, Taiwan, China

N/009957 2014/07/18 轉讓

Transmissão

Lo Hong Ka Sdn. Bhd. 

(Malaysia)

Sunny Hill International Worldwide 

Limited, com sede em No.2 Jalan 

S e m t e c 2 , S e m t e c  Pa r k, 4350 0 

Semenyih, Selangor, Malaysia

N/021040

N/021041

2014/07/16 更改認別資料

Modificação de 

identidade

龍浩天地股份有限公司

LONGHAO TIANDI 

CORPORATION 

LIMITED

深圳市龍浩天地有限公司

Shenzhen Longhao Tiandi Company 

Limited

2014/07/16 更改地址

Modificação de 

sede

深圳市龍浩天地有限公

司

Shenzhen Longhao 

Tiandi Company Limited

中國深圳市羅湖區嘉賓路2018號嘉賓

路與南湖路交滙處北側深華商業大廈裙

樓第七樓

7F. Shenhua Commercial Building, 

No. 2018 Jiabin Road, Luohu District, 

Shenzhen, China
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/024534 2014/07/18 更改地址

Modificação de 

sede

FESTINA LOTUS, S.A. Plaza Isabel II, 5, 1.º, 28013 Madrid, 

Espanha

N/024703

N/024704

2014/07/16 轉讓

Transmissão

Fontainebleau Resort 

Properties II, LLC

JS IP LLC, com sede em 19950 W 

Country Club Dr, 10th Floor, Aventura, 

Florida 33180, USA

N/025294 2014/07/29 更改地址

Modificação de 

sede

胡婉明 

WOO, IUN MENG 

ISABEL

澳門商業大馬路271友邦廣場19樓B

N/025857 2014/07/25 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

Przedsiebiorstwo 

POLMOS BIALYSTOK 

S.A.

CEDC INTERNATIONAL SP. Z O.O., 

com sede em ul. Kowanowska 48, 64-

600 Oborniki Wielkopolskie, Republic 

of Poland

N/026869 2014/07/29 轉讓

Transmissão

深圳市創合實業發展有

限公司

廣東韓麗家居集團股份有限公司，地址

為中國廣東省佛山市高明區楊和鎮楊梅

西區

N/027032

N/027033

2014/07/16 更改地址

Modificação de 

sede

JOHN HARDY 

LIMITED

KCS Chambers, P.O. Box 4051, Road 

Town, Tortola, VG1110, British Virgin 

Islands

N/027288

N/027289

2014/07/29 更改地址

Modificação de 

sede

麗珠醫藥集團股份有限

公司

中國廣東省珠海市金灣區紅旗鎮聯港工

業區雙林片區創業北路38號行政研發樓

N/027813 2014/07/16 更改地址

Modificação de 

sede

澳門長江網絡有限公司

Cheung Kong Network 

Company Limited

澳門商業大馬路財富中心8樓J座

N/027862 2014/07/16 更改地址

Modificação de 

sede

澳門電子商務有限公司 澳門商業大馬路澳門財富中心5樓A座

N/027934

N/027935

N/027936

N/027937

N/027938

N/027939

2014/07/28 更改地址

Modificação de 

sede

CROCS, INC. 7477 East Dry Creek Parkway, Niwot 

Colorado 80503, U.S.A.

N/029262

N/029263

N/029264

2014/07/28 更改地址

Modificação de 

sede

IROO 

INTERNATIONAL 

CO., LTD.

9F, No. 31, Sec.2, San Min Rd., Banqiao 

Dist., New Taipei City 220, Taiwan, 

China

N/029732

N/029733

N/029734

N/029974

N/029976

N/029978

N/029981

N/029982

N/030071

N/030333

N/030334

2014/07/16 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/029736

N/029973

N/029975

N/029977

N/029979

N/029980

N/029983

N/030070

2014/07/18 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
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/034562

N/034563

N/034564

2014/07/18 轉讓

Transmissão

北京市金漢斯餐飲連鎖

管理有限責任公司

GOLDEN 

HANS CHAIN 

RESTAURANT 

MANAGEMENT CO., 

LTD.

金漢斯控股有限公司

G O L D E N H A N S H O L D I N G S 

LIMITED, com sede em Level 12 

Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road 

Central, Sheung Wan, Hong Kong

N/038617

N/038618

2014/07/14 轉讓

Transmissão

FAGOR IRELAND 

LIMITED

GROUPE BRANDT, com sede em 9 

rue du Quatre Septembre, Paris, France

N/041342 2014/07/14 更改認別資料

Modificação de 

identidade

可耐福佩萊特有限公司

Knauf Perlite GmbH

K NAU F AQ UA PA N E L G m b H, 

com sede em Kipperstrasse 19, 44147 

Dortmund, Germany

N/041619 2014/07/29 轉讓

Transmissão

北京鴻合盛視數字媒體

技術有限公司

鴻合科技有限公司，地址為中國北京市

海澱區上地三街9號C座C1104室

N/043113 2014/07/16 更改地址

Modificação de 

sede

INTERMATCH 

SWEDEN 

AKTIEBOLAG

c/o M o l l We n d é n Ad v o k a t b y ra, 

Stortorget 8, 211 34 Malnö, Suécia

2014/07/16 轉讓

Transmissão

INTERMATCH 

SWEDEN 

AKTIEBOLAG

OLD HARBOUR AB, com sede em 

c/o Roschier Advokatbyra, box 7358, 

103 90 Stockholm, Suécia

2014/07/16 轉讓

Transmissão

OLD HARBOUR AB SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP 

ASSENS A/S, com sede em Tobaksvej 

1, 5610 Assens, Dinamarca

N/043235

N/043236

2014/07/22 轉讓

Transmissão

Amedeo Ferrante S.r.l. FERRANTE BRANDS S.R.L.

N/052529

N/052530

2014/07/14 轉讓

Transmissão

騰訊控股有限公司

TENCENT 

HOLDINGS LIMITED

拍拍網絡（開曼）股份有限公司，地址

為開曼群島KY1-1104大開曼島阿格蘭

屋309郵箱

PAIPAI NETWORK (CAYMAN) 

INC., com sede em P.O. Box 309, 

Ugland House, Grand Cayman, KY1-

1104, Cayman Islands

N/056423

N/056424

N/056425

N/056426

N/056427

N/056428

2014/07/25 轉讓

Transmissão

LXL Luxury Group 

Limited

SCANDICCI PELLE S.R.L., com sede 

em, Viale delle Mantellate n.9, Firenze, 

Italy

2014/07/25 更改認別資料

Modificação de 

identidade

SCANDICCI PELLE 

S.R.L.

ART OF LEATHER S.P.A.

2014/07/25 更改地址

Modificação de 

sede

ART OF LEATHER 

S.P.A.

Viale Giovanni Milton 53, Florence, 

Italy
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/061454 2014/07/18 轉讓

Transmissão

敦煌基業有限公司 聶坤珍，地址為澳門如意巷2號裕順大

廈4A

N/064475 2014/07/22 更改地址

Modificação de 

sede

Icone Comunicações 

Sociedade Unipessoal 

Limitada

Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, 

N.º 258 Edifício Kin Heng Long 5.º 

Andar A, Macau

2014/07/22 轉讓

Transmissão

Icone Comunicações 

Sociedade Unipessoal 

Limitada

Novo Icone Digital Limitada, com sede 

em Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, 

N.º 258 Edif. Kin Heng Long 5.º Andar 

A, Macau

N/066985 2014/07/28 轉讓

Transmissão

李國強

Lei Kuok Keong

BAE HAE DONG, com sede em 103-

-401, 1-cha, Pangyo Unjung Apelbaum, 

372, U n j u n g-d o n g, B u n d a n g-g u, 

Sungnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea

N/069159

N/069160

2014/07/14 轉讓

Transmissão

FAGOR IRELAND 

LIMITED

GROUPE BRANDT, com sede em 9 

rue du Quatre Septembre, Paris, France

N/070269 2014/07/21 轉讓

Transmissão

黃約翰 黃啟原，地址為澳門鏡湖馬路41號A雅

儀樓地下

N/071959

N/071960

N/071961

2014/07/28 轉讓

Transmissão

PUYI OPTICAL 

LIMITED

Puyi International Limited, com sede 

em Units 1114-16, 11/F., North Tower, 

Concordia Plaza, 1 Science Museum 

Road, Tsimshatsui East, Kowloon, 

Hong Kong

N/072141 2014/07/21 轉讓

Transmissão

黃約翰 黃啟原，地址為澳門鏡湖馬路41號A雅

儀樓地下

N/072581 2014/07/24 轉讓

Transmissão

獨尊有限公司 DIAMOND QUEST LIMITED, com 

sede em P.O. Box 3152 Road Town 

Tortola British Virgins Islands

N/074239

N/074241

N/074242

2014/07/25 轉讓

Transmissão

Lotos Asia Limited Wonder Action Inc., com sede em 

OMC Chambers, Wickhams Cay 1, 

Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands

N/076179

N/076180

N/076181

N/076182

2014/07/28 更改認別資料

Modificação de 

identidade

深圳華大基因健康科技

有限公司

BGI Health Service Co., 

Ltd

深圳華大基因醫學有限公司

BGI Diagnosis Co., Ltd.

N/078663

N/078664

N/078665

N/078666

N/078667

N/078668

N/078669

N/078670

N/078671

2014/07/22 轉讓

Transmissão

Mr. THOMAS 

RUDOLF MAIER

Tomas Holdings, LLC, com sede em 

630 NE 8th Street, Delray Beach, 

Florida 33483, U.S.A.

2014/07/22 轉讓

Transmissão

Tomas Holdings, LLC Tomas Maier LLC, com sede em 630 

NE 8th Street, Delray Beach, Florida 

33483, U.S.A.
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/078782

N/078783

N/078784

N/078785

N/078987

N/078988

N/078989

N/078990

N/079159

N/079160

2014/07/24 轉讓

Transmissão

One Way Sport Oy 萬唯國際實業有限公司，地址為香港皇

后大道中183號中遠大廈39層3901室

O N E WAY I N T E R NAT I O NA L 

ENTERPRISE LIMITED, com sede 

em RM 3901, 39/F Cosco Tower, 183 

Queen's Rd.Central, Hong Kong

N/079509

N/079510

2014/07/21 轉讓

Transmissão

陳劍鋒

CHEN JIANFENG

鄭誠，地址為澳門黑沙環馬路7-11號南

方花園第七座二樓A座

N/079769 2014/07/21 轉讓

Transmissão

TOMAS MAIER 

INTERNATIONAL BV

TOMAS MAIER LLC, com sede 

em 630 NE 8th Street, Delray Beach, 

Florida 33483, U.S.A.

N/080098 2014/07/14 轉讓

Transmissão

RICHBURRY 

LIMITED

JUVET Sarl, com sede em Chemin de 

Saint Nicolas 26, 2350 Saignelegier, 

Switzerland

N/080822

N/080823

N/080824

N/080825

2014/07/29 更改認別資料

Modificação de 

identidade

深圳華大基因健康科技

有限公司

BGI Health Service Co., 

Ltd.

深圳華大基因醫學有限公司

BGI Diagnosis Co., Ltd.

N/080826

N/080827

2014/07/28 更改認別資料

Modificação de 

identidade

深圳華大基因健康科技

有限公司

BGI Health Service Co., 

Ltd.

深圳華大基因醫學有限公司

BGI Diagnosis Co., Ltd.

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/069782 2014/07/15 Skins International Trading AG 14

N/082901 2014/07/25 JAPAN TOBACCO INC. 34

宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

編號

N.º

提交日期

Data de 

entrada

權利人

Titular

宣布失效申請人

Requerente da declaração de caducidade

P/012271 2014/07/21 Warnaco U.S., Inc. 廣州市歐嘉鞋業有限公司

N/029932 2014/07/15 ANTÓNIO PINTO MARQUES HI LIMITED PARTNERSHIP
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宣佈失效

Declaração de caducidade

編號

N.º

生效日期

Data de 

caducidade

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

P/005254 2014/07/29 Philip Morris Products, S.A. 34 第231條第1款b）項，結合第232條第5款。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5 

do art.º 232.º

N/031060 2014/07/15 凱渥實業股份有限公司

Catwalk Production House & 

Talent / Model Management

03 第231條第1款b）項，結合第232條第5款。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5 

do art.º 232.º

N/053342 2014/07/15 廣州市尚好實業有限公司 18 第231條第1款b）項，結合第232條第5款。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5 

do art.º 232.º

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/083234 2014/06/16 Yanua International Pte. Ltd. PANDA SECURITY, S. L.

N/083235 2014/06/16 Yanua International Pte. Ltd. PANDA SECURITY, S. L.

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/082184 2014/07/21 Royalty Bugaboo GmbH Columbia Sportswear Company

N/082185 2014/07/21 Royalty Bugaboo GmbH Columbia Sportswear Company

N/084541 2014/07/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

MGM Grand Paradise S.A.

N/084549 2014/07/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

MGM Grand Paradise S.A.

N/084553 2014/07/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

MGM Grand Paradise S.A.

N/084561 2014/07/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING 

LIMITED

MGM Grand Paradise S.A.
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司法判決

Decisão judicial

編號

N.º

申請人 / 權利人

Requerente/Titular

法院

Tribunal

卷宗編號

Processo n.º 

確定判決日期

Data de 

trânsito em 

julgado

1 N/68855 英超（澳門）有限公司

PREMIER LEAGUE (MACAU) 

LIMITADA

初級法院

TJB

CV2-14-0002-CRJ 2014/07/07

2 N/57714 GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED

初級法院

TJB

CV2-13-0004-CRJ 2014/07/07

3 N/72889 ADERANS COMPANY LIMITED 初級法院

TJB

CV2-14-0016-CRJ 2014/06/30

4 N/72890 ADERANS COMPANY LIMITED 初級法院

TJB

CV3-14-0018-CRJ 2014/06/26

5 N/37752 LAS VEGAS SANDS CORP. 中級法院

TSI

Ac. de 03/07/2014 Proc. n.º 346/2013 2014/07/21

6 N/55918 LAS VEGAS SANDS CORP. 中級法院

TSI

Ac. de 03/07/2014 Proc. n.º 575/2013 2014/07/21

7 N/50380

至a

N/50393

LAS VEGAS SANDS CORP. 中級法院

TSI

Ac. de 03/07/2014 Proc. n.º 282/2014 2014/07/21

1 初級法院裁定上訴理由不成立，維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
2 初級法院裁定上訴理由不成立，維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
3 初級法院裁定上訴理由不成立，維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
4 初級法院裁定上訴理由不成立，維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
5 中級法院裁定上訴理由不成立，確認原審法院的判決，廢止經濟局批准有關商標註冊之批示。
6 中級法院裁定上訴理由不成立，確認原審法院的判決，廢止經濟局批准有關商標註冊之批示。
7 中級法院裁定上訴理由不成立，確認原審法院的判決，維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
1 O TJB julgou o recurso improcedente, mantendo o despacho da DSE que recusou o registo da marca em causa.
2 O TJB julgou o recurso improcedente, mantendo o despacho da DSE que recusou o registo da marca em causa.
3 O TJB julgou o recurso improcedente, mantendo o despacho da DSE que recusou o registo da marca em causa.
4 O TJB julgou o recurso improcedente, mantendo o despacho da DSE que recusou o registo da marca em causa.
5 O Acordão do TSI negou provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida, revogando o despacho da DSE que 

concedeu a marca em causa.
6 O Acordão do TSI negou provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida, revogando o despacho da DSE que 

concedeu a marca em causa.
7 O Acordão do TSI negou provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida, mantendo o despacho da DSE que recusou 

a marca em causa.

營業場所名稱及標誌之保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的營業場所名稱及標誌登記申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期

限內就下列批示向初級法院提起上訴。
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Em conformidade com os n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, a 

seguir se publica(m) o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimento 

na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

E/000190 2014/07/28 紅伶專業美容有限公司 第237條第1款b）項。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 237.º

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第一百二十九條第二款、第一百三十條第三款、第

一百三十一條第四款及第一百三十五條，結合《國家知識產權局與澳門特別行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條

及第五條的規定，公佈下列發明專利申請之延伸。

De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a 

Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de 

Propriedade Intelectual», a seguir se publica(m) a extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21] 編號 N.º  : J/001396

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/04/22

[71] 申請人 Requerente : 武田藥品工業株式會社

   TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço  : 1-1, Doshomachi 4-Chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 保科亘, 御前雅文 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201280015658.9 2012/03/29 CN 103458878A 2013/12/18

[51] 分類 Classificação  : A61K9/20, A61K31/4188

[54] 標題 Título  : 固體製劑。

   Preparação sólida.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供其中重量變化被抑制的固體製劑，其中活性成分被穩定化的固體製劑和其穩定化

方法。固體製劑，其含有（1）活性成分，（2）D-甘露醇，和（3）選自硅酸鎂鋁和矽酸鈣的鹼土金

屬鹽。穩定活性成分的方法，其包括添加選自硅酸鎂鋁和硅酸鈣的鹼土金屬鹽。 



13740 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 34 期 —— 2014 年 8 月 20 日

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

2011/04/01 2011-082301 日本 Japão

授權的發明專利之延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局與澳門特別

行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延伸申請之批

示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com os n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção 

dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», 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 diplo-

ma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data 

desta publicação.

[21] 編號 N.º  : J/001116

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/06/20

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/07/28

[73] 權利人 Titular : 武田藥品工業株式會社

   TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço  : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 安間常雄, 高倉信幸 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980121846.8 2009/04/09 CN 102056924B 2014/05/21

[51] 分類 Classificação  : C07D417/14, A61K31/427, A61P3/10

[54] 標題 Título  : 稠環化合物及其用途。

   Composto de «fused ring» e seu uso.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明目的是提供用作藥物，例如用於預防或治療糖尿病、肥胖症等的藥物的葡糖激酶活化

劑。本發明提供了葡糖激酶活化劑，其包含式(I)代表的化合物：其中每個符號如說明書中定

義，或其鹽或其前藥。 

 附圖 Figura : 

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

2008/04/10 102691/08 日本 Japão
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[21] 編號 N.º  : J/001127

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/06/20

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/07/28

[73] 權利人 Titular : 武田藥品工業株式會社

   TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço  : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 西田晴行, 藤森郁男 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080023162.7 2010/03/25 CN 102448953B 2014/05/07

[51] 分類 Classificação  : C07D401/04, A61K31/4439, A61P1/04

[54] 標題 Título  : 吡唑化合物。

   Composto de «Pyrazole».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了一種化合物，其具有優異的酸分泌抑制作用、抗潰瘍活性等。如下式表示的化合

物或其鹽：其中R1為取代基；R2為氫原子、任選含有鹵素原子的C1-6烷基或氰基；R3為氫原子、

鹵素原子、氰基、任選含有鹵素原子的C1-6烷基或任選含有鹵素原子的C1-6烷氧基；R2與R3之一

為氫原子，且另外一個為除氫原子外的取代基。 

 附圖 Figura : 

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

2009/03/26 2009-077078 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001395

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/04/22

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/07/28

[73] 權利人 Titular : 伊沃帕克系統有限公司

   INNVOPAK SYSTEMS PTY LTD

 地址 Endereço  : 100 Market Street, South Melbourne, VIC 3205, Australia

 國籍 Nacionalidade  : 澳大利亞 Australiana 

[72] 發明人 Inventor : G．J．C．斯托克斯 STOKES, Gregory, John, Charles

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200880009452.9 2008/03/20 CN 101657533B 2014/02/12

[51] 分類 Classificação  : C12G3/00, C12H1/22

[54] 標題 Título  : 封裝飲料。

   Bebidas de embalagem.

[57] 摘要 Resumo  : 可以通過包括如下步驟的方法延長鋁罐封裝的即飲型酒精飲料的貨架期：a）將含酒精的成分

與濃縮調酒成分和其他需要的添加劑混合製備漿料；b）將漿料在室溫下成熟至少12小時；c）
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將成熟的漿料與水混合並將混合產物脫氣；d）將脫氣的混合產物充入塗覆有抗腐蝕惰性內層

的兩片式鋁罐中。 

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

2007/03/23 2007901546 澳大利亞 Austrália

[21] 編號 N.º  : J/001397

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/04/22

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/07/28

[73] 權利人 Titular : 默沙東公司

   Merck & Co. Inc.

 地址 Endereço  : 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : T．A．布利扎德, H．陳, C．古德, J．D．赫爾姆斯, J．E．因布里格利奧, S．金, J．Y．吳, S．哈, C．

J．莫爾特科, I．曼焦恩, N．里韋拉, R．T．魯克, M．謝夫林

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980102425.0 2009/01/15 CN 101918407B 2014/02/26

[51] 分類 Classificação  : C07D471/08, C07D487/08, C07D519/00, A61K31/529, A61K31/535, A61P31/04

[54] 標題 Título  : β-內酰胺酶抑制劑。

   Inibidores de «Beta-lactamase».

[57] 摘要 Resumo  : 式I的取代的雙環β-內酰胺類化合物，（I）是β-內酰胺酶抑制劑，其中a、X、R1和R2如本發明所

定義。該化合物及其藥學可接受的鹽可以與β-內酰胺類抗生素聯合用於治療細菌感染。具體而

言，該化合物可以與β-內酰胺類抗生素（例如，亞胺培南、哌拉西林或頭孢他啶）一起用於對抗

由於β-內酰胺酶存在而對β-內酰胺類抗生素耐藥的微生物。 

 附圖 Figura : 

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

2008/01/18 61/011,533 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001398

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/04/22

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/07/28

[73] 權利人 Titular : 張惇傑

   CHANG, Chun-Chieh

 地址 Endereço  : 2250, N. Triphammer Road H2E, Ithaca, NY 14850 USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[73] 權利人 Titular : 張惇育

   CHANG, Tsun-Yu

 地址 Endereço  : 231 Chin-hun Road, Taichung, Taiwan, China
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[73] 權利人 Titular : 郭漢成

   KUO, Han Cheng

 地址 Endereço  : 8 Angela Circle, Burlington, MA 01803, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 張惇杰, 張惇育, 郭漢成 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080019632.2 2010/03/01 CN 102414872B 2014/03/05

[51] 分類 Classificação  : H01M4/00

[54] 標題 Título  : 高耐久性鋰離子電池。

   Baterias de lítio-íon de alta durabilidade.

[57] 摘要 Resumo  : 一種可充電電池及其製造方法，所述製造方法包括將多個電極頁層叠，所述電極頁在塗覆有活

性電極材料的部分之間具有未塗覆部分。所述電極頁以層叠體的形式安置，並且在未塗覆部分

連接總集流體以形成電極冊。總集流體保持電極頁的構造且與全部的電極頁未塗覆部分電連

接。當需要大量的電極來獲得具有垂直定向的電池組電池時，採用電極頁的傾斜層叠體。 

 附圖 Figura : 

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

2009/03/09 12/381,167 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001399

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/04/23

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/07/28

[73] 權利人 Titular : 南方公司 

 地址 Endereço  : 美國阿拉巴馬州 

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : G．劉, 彭萬旺, P．魏瑪查德

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201010167370.6 2010/04/20 CN 101922722B    2014/03/12

[51] 分類 Classificação  : F23J15/00, F23J15/06

[54] 標題 Título  : 連續細灰降壓系統。

   Sistema de despressurização de cinzas finas contínuo.

[57] 摘要 Resumo  : 一種用於對於其中夾帶有氣體的、高壓高溫的固體微粒流流體進行降壓和冷卻的系統。在一個

方面，該系統具有冷卻裝置和減壓裝置，該冷卻裝置用於冷卻其中夾帶有氣體的、高壓高溫的

固體微粒流，該減壓裝置用於通過從其中夾帶有氣體的、固體微粒流的一部分中分離冷卻固體

微粒來進行降壓，從而使固體微粒以低溫低壓排出以便下游設備處置或處理。 
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 附圖 Figura : 

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

2009/04/20 12/426,669 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001400

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/04/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/07/28

[73] 權利人 Titular : 香港中文大學

   The Chinese University of Hong Kong

 地址 Endereço  : Shatin, N.T., Hong Kong, China

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

[73] 權利人 Titular : 醫院管理局

   THE HOSPITAL AUTHORITY

 地址 Endereço  : 香港九龍亞皆老街147B醫院管理局大樓

   Hospital Authority Building, 147B Argyle Street, Kowloon, Hong Kong, China

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

[72] 發明人 Inventor : 鄭淑恒, 關國良, 吳香玲 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980144690.5 2009/11/11 CN 102209791B 2014/02/12

[51] 分類 Classificação  : C12Q1/68

[54] 標題 Título  : HLA基因型的檢測。

   Detecção de genótipo de HLA.

[57] 摘要 Resumo  : 本申請公開了基於環介導等溫擴增（LA M P）原理檢測H LA基因型的快速遺傳學方法，具體

而言，公開了基於LAMP原理檢測HLA-B*1502等位基因的方法和試劑盒。 

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

2008/11/12 61/113,999 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001401

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/04/25

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/07/28

[73] 權利人 Titular : 伊萊利利公司

   ELI LILLY AND COMPANY

 地址 Endereço  : Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : J．A．巴斯蒂安, P．A．希普斯金, D．J．薩爾, T．威爾遜
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國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980143394.3 2009/10/22 CN 102202737B 2014/03/26

[51] 分類 Classificação  : C07D403/04, A61K31/502, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 二取代的2,3-二氮雜萘HEDGEHOG通路拮抗劑。

   Antagonistas da via HEDGEHOG de «disubstituted phthalazine».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供新型1,4-二取代的-2,3-二氮雜萘hedgehog通道拮抗劑，其用於癌症的治療。 

 附圖 Figura : 

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

2008/11/03 61/110,703 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001402

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/04/25

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/07/28

[73] 權利人 Titular : 默沙東公司

   Merck & Co. Inc.

 地址 Endereço  : 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[73] 權利人 Titular : 默克加拿大有限公司

   Merck Canada Inc.

 地址 Endereço  : 16711 Trans-Canada Highway, Kirkland, Quebec, Canada H9H 3L1

 國籍 Nacionalidade  : 加拿大 Canadiana 

[72] 發明人 Inventor : C．伯泰勒特, M．博伊, J．科盧奇, K．維爾納夫, J．梅瑟

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080010563.9 2010/02/19 CN 102333771B 2014/03/19

[51] 分類 Classificação  : C07D403/04, C07D471/04, A61K31/405, A61K31/4192, A61K31/435, A61P11/06

[54] 標題 Título  : 作為CRTH2受體拮抗劑的吲�衍生物。

   Derivados de «indole» que servem como antagonistas de receptor de «CRTH2».

[57] 摘要 Resumo  : 式（I）的化合物是PGD2受體CRTH2的拮抗劑，因此可用於治療和/或預防CRTH2介導的疾

病如哮喘。 

 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

2009/02/24 61/154968 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001403

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/04/28

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/07/28

[73] 權利人 Titular : 杰伯里國際有限公司

   Zenbury International Limited

 地址 Endereço  : Prince’s Street, Tralee, County Kerry, Ireland

 國籍 Nacionalidade  : 愛爾蘭 Irlandesa 

[72] 發明人 Inventor : 安．許斯根, 肯．博伊曼, 萊思．麥克勒姆, 皮特里．帕皮納霍, 貝絲．瓊斯 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200880019931.9 2008/06/10 CN 101795572B 2014/01/29

[51] 分類 Classificação  : A23B4/023, A23L1/31, A23L1/317

[54] 標題 Título  : 用於製備醃製的肉產品的方法和組合物。

   Método e composição para preparação de produtos de carne conservados.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種包含衍生自含有硝酸鹽的植物材料的植物-基亞硝酸鹽的醃製劑，以及一種用

於製備所述醃製劑的方法，所述方法包括將植物材料與能夠將硝酸鹽轉化成亞硝酸鹽的生物

接觸。所述醃製劑可以用於保存或醃製肉或肉產品。 

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

2007/06/11 60/943,163 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001404

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/04/30

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/07/28

[73] 權利人 Titular : 布拉斯特股份有限公司

   BRASTER S.A.

 地址 Endereço  : Cichy Ogrod 7, Szeligi, 05-850 Ozarow Mazowiecki, Poland

 國籍 Nacionalidade  : 波蘭 Polaca 

[72] 發明人 Inventor : 亞采克．伯納德．斯戴比恩, 亨里克．賈里邁克, 戈瑞高茲．弗朗西澤克．拍拉克 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201180007575.0 2011/01/28 CN 102753654B 2014/03/26

[51] 分類 Classificação  : C09K19/36, C09K19/26, G01K11/16

[54] 標題 Título  : 液晶化合物的混合物、三種液晶混合物的系統及其用途。

   Mistura de compostos de cristal líquido, sistema de três misturas de cristal líquido e sua 

utilização.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及三種液晶性質的有機化合物混合物，當其以精確確定的重量比混合在一起時，特徵

在於在31.8ºC至32.8ºC、32.8ºC至33.8ºC和33.8ºC至34.8ºC的溫度範圍內每隔0.5ºC，形成確

定的、狹窄範圍熱光轉變分離的熱光活性中間相的能力，並涉及包含這些混合物的系統。本發

明還涉及這些混合物和包含上述混合物的系統在狹窄的溫度範圍內比色檢測生物學對象表面

上的溫差中的用途。 
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[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2010/01/29 390320 波蘭 Polónia

[21] 編號 N.º  : J/001405

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/04/30

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/07/28

[73] 權利人 Titular : 諾瓦特公司

   NOVATEL INC.

 地址 Endereço  : 1120 68th Avenue N.E., Calgary, Alberta T2E 8S5, Canadá

 國籍 Nacionalidade  : 加拿大 Canadiana 

[72] 發明人 Inventor : 喬納森．拉德, 帕特里克．C．芬頓 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980118340.1 2009/05/22 CN 102037378B 2014/03/12

[51] 分類 Classificação  : G01S5/14

[54] 標題 Título  : 利用機會信號和輔助信息來減少首次定位時間的GNSS接收器。

   Receptor GNSS utilizando sinais de oportunidade e informação de assistência para reduzir 

o tempo do primeiro posicionamento.

[57] 摘要 Resumo  : GNSS接收器通過利用諸如AM或FM電台信號、電視信號等的現有輻射機會信號的特性來減

少首次定位時間，以減少與振蕩器頻率和相位相關聯的不確定度，並且還利用曆書和電池備用

日期和時間來確定可見衛星並且減少與多普勒效應相關聯的不確定度。該接收器可以基於一

組信號頻率使用多個機會信號來確定該接收器所在的城市或局部區域，並且還通過基於接收

器處的相應機會信號的頻率與信號的標稱廣播頻率之差估計偏差來減少振蕩器頻率的搜索不

確定度。

 附圖 Figura : 

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

2008/05/22 61/055,189 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001406

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/05

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/07/28

[73] 權利人 Titular : 薩拉戴克斯生物醫學公司

   Saladax Biomedical Inc.

 地址 Endereço  : 116 Research Drive, Jordan Hall, Bethlehem, Pennsylvania 18015, United States of Ameri-

ca

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : S．薩拉莫內, J．B．考特尼, D．斯托克
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國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200680009624.3 2006/02/02 CN 101147063B 2014/02/12

[51] 分類 Classificação  : G01N33/53, G01N33/551, G01N37/00, C07K16/00, C07K1/10, C07D291/06

[54] 標題 Título  : 5-氟-尿嘧啶免疫測定。

   «5-fluoro-uracil immunoassay».

[57] 摘要 Resumo  : 新型5-氟-尿嘧啶的綴合物和新型5-氟-尿嘧啶免疫原以及由這些免疫原產生的單克隆抗體，這

些免疫原用於定量和監控生物分泌物中5-氟-尿嘧啶的免疫測定。 

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

2005/02/08 11/053,480 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001407

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/05

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/07/28

[73] 權利人 Titular : 李偉權 

 地址 Endereço  : 中國廣東省廣州市番禺區富華西路富華花園二座1604房 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 李偉權, 童娟, 李東曉 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201310179566.0 2013/05/15 CN 103230444B 2014/03/19

[51] 分類 Classificação  : A61K36/71, A23L1/29, A61P3/06, A61P3/04, A61P1/16, A61P31/12

[54] 標題 Título  : 一種降脂護肝中藥組合物及其製備方法和應用。

   Um tipo de composição de medicamento tradicional chinês para redução de lípido e para 

protecção de fígado, bem como o seu método de preparação e a sua aplicação.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了一種降脂護肝中藥組合物及其製備方法和應用，其為由中藥組分和藥用輔料製成

的複方製劑，其特徵在於：按重量份數計算，所述中藥組分的配方包括：白背三七60∼120份，

葛根50∼110份，白芍20∼60份。本發明的有益效果在於，根據傳統中醫藥理論，組成可以降脂

護肝的有效方劑，並通過現代藥劑學手段做成膠囊劑等現代劑型，使得本發明製劑的藥效更顯

著，服用更加方便。本發明具有降脂、護肝的作用，可用於預防和治療高血脂、肥胖、病毒性肝

炎、化學性肝損傷、酒精性肝損傷等。 

[21] 編號 N.º  : J/001408

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/08

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/07/28

[73] 權利人 Titular : 香港中文大學

   The Chinese University of Hong Kong

 地址 Endereço  : Shatin, N.T., Hong Kong, China

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

[72] 發明人 Inventor : 盧煜明, 趙慧君, 陳君賜, 徐仲鍈, 莊家俊 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200880108126.3 2008/07/23 CN 101971178B 2014/03/26
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[51] 分類 Classificação  : G06F19/18, C12Q1/68

[54] 標題 Título  : 核酸序列失衡的確定。

   Determinação de desequilíbrio da sequência de ácido nucleico.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了用於確定生物樣品中是否存在核酸序列失衡的方法、系統和裝置。選取了用於確

定，例如，兩個序列（或兩組序列）的比率的失衡的一個或多個截止值。可以至少部分地基於含

有母體核酸序列背景的諸如母體血漿的樣品中胎兒DNA的百分比來確定所述截止值。還可以

基於每一反應的序列的平均濃度來確定該截止值。在一方面，從估計含有特定核酸序列的信息

孔的比例來確定該截止值，其中該比例基於上文所述的百分比和/或平均濃度來確定。可以利用

諸如序貫概率比檢驗（SPRT）的許多不同類型的方法來確定該截止值。 

 附圖 Figura : 

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

2007/07/23 60/951,438 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001409

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/08

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/07/28

[73] 權利人 Titular : 諾華股份有限公司

   Novartis AG

 地址 Endereço  : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : M．G．博克, C．高爾, V．R．古馬迪, S．森古普塔

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080028351.3 2010/06/24 CN 102803250B 2014/04/16

[51] 分類 Classificação  : C07D403/04, C07D403/14, C07D407/14, C07D409/14, C07D417/14, A61K31/4178, 

A61P35/00

[54] 標題 Título  : 作為CYP17的抑制劑的1,3-二取代的咪唑烷-2-酮衍生物。

   Derivados de «1, 3-disubstituted imidazolidin-2-one» que servem como inibidores de 

«CYP17».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了式（I）和（I I）化合物或其可藥用鹽，其中R53、R54、p、q和n如本文所定義。本發

明化合物被發現可用作17α-羥化酶/C17，20-裂解酶抑制劑。 

 附圖 Figura : 

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

2009/06/26 1500/CHE/2009 印度 Índia

2009/10/21 2181/DEL/2009 印度 Índia
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[21] 編號 N.º  : J/001410

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/08

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/07/28

[73] 權利人 Titular : 希格馬托製藥工業公司

   SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.

 地址 Endereço  : Viale Shakespeare, 47, I-00147 Roma, Italy

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 發明人 Inventor : M．薩薩諾, A．埃斯普斯托, V．瑞維希奧, G．卡薩尼

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080034030.4 2010/07/20 CN 102549160B 2014/04/02

[51] 分類 Classificação  : C12N15/79

[54] 標題 Título  : 改善的人長五聚環蛋白3表達系統及其用途。

   Sistema de expressão melhorado de «human long pentraxin 3» e suas utilizações.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及包含在有效啓動子控制下的編碼人長五聚環蛋白P T X3的核苷酸序列和編碼可選

擇標記的核苷酸序列的真核表達載體、能夠提供由該載體編碼的蛋白質表達的重組人細胞和

用於生產人長五聚環蛋白PTX3的方法。 

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

2009/07/29 09166759.2 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : J/001411

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/08

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/07/28

[73] 權利人 Titular : 日東紡績株式會社

   NITTO BOSEKI CO., LTD.

 地址 Endereço  : 1, Aza Higashi, Gonome, Fukushima-Shi, Fukushima 960-8161, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 平山紀夫, 高橋雅彥, 宮永直弘, 小川鐮太郎 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080011093.8 2010/03/08 CN 102348655B 2014/03/26

[51] 分類 Classificação  : C03B37/085, C03B37/02

[54] 標題 Título  : 製造玻璃纖維用的玻璃熔融裝置及利用該裝置的玻璃纖維製造方法。

   Dispositivo de fusão de vidro para fabrico de fibra de vidro e o método para fabrico de fi-

bra de vidro utilizando aquele dispositivo.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明有效地減少氣泡向被紡絲的玻璃纖維中的混入。用於製造玻璃纖維的玻璃熔融裝置

（10）配備有：暴露在減壓氣氛中的第一玻璃熔融槽（12）、配置在第一玻璃熔融槽（12）的下

方的第二玻璃熔融槽（14）及第三玻璃熔融槽（16）、使在第二玻璃熔融槽（14）中熔融了的熔融

玻璃上升並送到第一玻璃熔融槽（12）的上升導管（18）、使熔融玻璃從第一玻璃熔融槽（12）

下降並送到第三玻璃熔融槽（16）的下降導管（20）、減壓殼體（22）、襯套（24），並且，配備

有加熱機構，所述加熱機構將第一玻璃熔融槽（12）、第二玻璃熔融槽（14）、第三玻璃熔融槽

（16）、上升導管（18）、下降導管（20）及襯套（24）各自獨立地加熱。 
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 附圖 Figura : 

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

2009/03/09 2009-055571 日本 Japão

2009/05/25 2009-125725 日本 Japão

2009/07/09 2009-162901 日本 Japão

2009/07/16 2009-168031 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001412

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/12

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/07/28

[73] 權利人 Titular : 富士通先端科技株式會社

   Fujitsu Frontech Limited

 地址 Endereço  : 1776, Yanokuchi, Inagi-shi, Tokyo 206-8555 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 柳田洋志, 吉村和久 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200880130843.6 2008/09/22 CN 102132327B 2014/04/09

[51] 分類 Classificação  : G07D9/00, G07D7/00

[54] 標題 Título  : 紙幣存款處理單元及相對於紙幣存款單元能夠裝卸的投入／返還單元。

   Unidade de processamento de depósito de notas e unidade de inserção / retorno acoplável 

à e destacável da unidade de processamento de depósito de notas.

[57] 摘要 Resumo  : 目的在於提供能夠抑制寬度方向的尺寸的紙幣存款處理單元。所提出的紙幣存款處理單元具

有：第一輸送部，該第一輸送部通過第一路徑將從投入口存入的紙幣或者紙幣捆輸送到臨時保

留部；第二輸送部，該第二輸送部通過第二路徑將保留在該臨時保留部的紙幣捆一張一張地輸

送到返還口；以及第三輸送部，該第三輸送部通過第三路徑將保留在該臨時保留部的紙幣捆一

捆一捆地輸送到紙幣的收納目的地的盒部。均以臨時保留部作為出發點的所述第二路徑和所

述第三路徑立體地交叉。 

 附圖 Figura : 

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

2008/09/22 PCT/JP2008/002617 日本 Japão
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[21] 編號 N.º  : J/001413

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/13

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/07/28

[73] 權利人 Titular : 德比歐藥物研究製造有限公司

   Debiopharm Research & Manufacturing SA

 地址 Endereço  : Rue du Levant 146, 1920 Martigny, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : B．迪克雷 DUCREY, Bertrand, 帕特里克．伽羅斯特 GARROUSTE, Patrick, C．科迪 CUR-

DY, Catherine, 瑪麗-安妮．巴德特 BARDET, Marie-Anne, 赫維．伯切特 PORCHET, Her-

vé, 艾嘉．倫德斯特姆 LUNDSTROM, Eija, F．埃姆戈特那 HEIMGARTNER, Frédéric

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200880018833.3 2008/06/06 CN 101677959B 2014/02/26

[51] 分類 Classificação  : A61K9/16, A61K47/34, A61K38/09

[54] 標題 Título  : 由微粒製成的緩釋藥物組合物。

   Composição farmacêutica de libertação lenta feita de micropartículas.

[57] 摘要 Resumo  : 一種由微粒製成的藥物組合物，所述微粒用於至少在一段覆蓋所述組合物注射後第6個月的時

間裏緩釋活性物質，所述組合物包含一組由PLGA類型的共聚物製成的微粒，所述微粒摻入有

水不溶性肽鹽形式的活性物質；而且所述共聚物包含至少75％的乳酸和0.1-0.9dl/g之間的特性

黏度，該黏度是在0.5g/dL的聚合物濃度下在氯仿中25℃下測量；而且所述微粒具有如下所定

義的粒度分佈：D（v,0.1）在10-30微米之間，D（v,0.5）在30-70微米之間，D（v,0.9）在50-110微

米之間。 

 附圖 Figura : 

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

2007/06/06 07109767.9 歐洲聯盟 União Europeia

2007/10/27 PCT/IB2007/054372 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : J/001414

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/15

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/07/28

[73] 權利人 Titular : S．R．米歇爾斯

   Steve R. Michels

 地址 Endereço  : 2607 West Avenue, #125, Seattle, WA 98121, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : S．R．米歇爾斯

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980110283.2 2009/02/04 CN 101977661B 2014/03/12

[51] 分類 Classificação  : A63F13/00, A63F13/45, A63F13/80

[54] 標題 Título  : 遊戲裝置和方法。

   Dispositivo e método de jogos.
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[57] 摘要 Resumo  : 一個實施例涉及一種遊戲裝置。該遊戲裝置包括電子顯示器及電路，該電路配置為控制所述

電子顯示器並使得電子顯示器顯示圖形場景。所述圖形場景包括第一部分、第二部分及第三部

分，所述第一部分包括對應於多個角色中的一個的第一身體部分的視頻，所述第二部分包括對

應於多個角色中的一個的第二身體部分的視頻，所述第三部分包括對應於多個角色中的一個

的第三身體部分的視頻。 

 附圖 Figura : 

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

2008/02/05 61/026,404 美國 Estados Unidos da América

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

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/001318 2014/07/30 轉讓 

Transmissão

約翰．F．戈伊斯 

JOHN F. GOIS

GOIS FAMILY IRREVOCABLE TRUST, 

com sede em 4032 Helix St., Suite A Spring 

Valley, California 91977, USA

放棄

Renúncia

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

權利人/申請人

Titular/Requerente

J/000696 2014/07/25 彼帕科學公司

BIPAR SCIENCES, INC.

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。
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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/001228

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/08/06

[71] 申請人 Requerente : Konami Gaming, Inc.

 地址 Endereço  : 585 Trade Center Drive, Las Vegas, Nevada 89119, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : RUCKER, Keith, SUDA, Satoshi

[51] 分類 Classificação  : A63F13/12

[54] 標題 Título  : 遊戲機及允許遊戲者玩具有可替換符號的遊戲機的方法。

   Máquina de jogos e métodos para permitir que um jogador possa jogar as máquinas de jo-

gos com símbolos de substituição.

[57] 摘要 Resumo  : 本文描述了一種允許遊戲者玩遊戲機的方法。該方法包括顯示遊戲的步驟，所述遊戲包括多個

轉輪，轉輪包括具有多個正常符號位置和多個專用符號位置的轉輪帶。該方法包括隨機地產

生遊戲的第一結果，相應地基於第一遊戲結果將第一獎勵給予遊戲者，以及確定觸發條件是否

出現在第一遊戲結果中，其中包括多個相鄰的專用符號位置的觸發條件顯示在顯示區域內的

至少一個轉輪中。該方法包括隨機地選擇專用符號，以及用選擇的專用符號代替在每個相鄰的

專用符號位置中顯示的符號，以產生包括選擇的專用符號的隨後的第二遊戲結果。 

 附圖 Figura : 

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

2013/02/04 13/758,734 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001229

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/08/07

[71] 申請人 Requerente : Konami Gaming, Inc.

 地址 Endereço  : 585 Trade Center Drive, Las Vegas, Nevada 89119, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : LEE, Arthur

[51] 分類 Classificação  : A63F13/12

[54] 標題 Título  : 遊戲機以及允許遊戲者玩具有擴展符號位置的遊戲機的方法。

   Máquina de jogos e métodos para permitir que um jogador possa jogar as máquinas de jo-

gos com as posições de símbolos de expansão.

[57] 摘要 Resumo  : 本文描述了一種允許遊戲者玩遊戲機的方法。該方法包括顯示設備上顯示包括至少一個轉輪

的遊戲。至少一個轉輪包括具有多個正常符號位置和多個專用符號位置的多個符號位置。遊

戲的結果隨機生成並顯示在顯示設備上。該方法還包括隨機地確定利用至少一個轉輪顯示的

多個專用符號位置，以及旋轉和停止至少一個轉輪以顯示生成的遊戲結果，其中至少一個轉輪

包括具有確定數量的專用符號位置的多個符號位置。 
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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

2012/12/24 2012275033 澳大利亞 Austrália

[21] 編號 N.º  : I/001251

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/01/07

[71] 申請人 Requerente : CFPH, LLC

 地址 Endereço  : 110 East 59th Street, New York, NY 10022, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : Joe DiGiovanni

[51] 分類 Classificação  : A63F13/00

[54] 標題 Título  : 串通探測。

   Detecção de conluio.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明描述了主要涉及串通的各種實施例。通過串通探測，可防止博彩場所的玩家違反遊戲公

正性。本發明方法可追蹤玩家的操作，並為各種遊戲場景設置特定的投注檔案。當一個玩家違

背自己的利益或者他的特定檔案時，可認為其在進行串通操作。可提交關於串通的資訊用於評

估，和／或在確定此種串通操作後可自動執行反串通措施。 

 附圖 Figura : 

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

2013/01/07 61/749,525 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001252

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/01/10

[71] 申請人 Requerente : SHFL entertainment, Inc.

 地址 Endereço  : 1106 Palms Airport Drive, Las Vegas, Nevada 89119, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : Zbigniew Czyzewski, Nathan Wadds, David Bajorins, Daniel Fox

[51] 分類 Classificação  : G07D9/06

[54] 標題 Título  : 賭注傳感器，含一個或多個賭注傳感器的賭桌及相關方法。

   Sensor de aposta, mesa de jogos de fortuna ou azar contendo um ou vários sensores de 

aposta e o respectivo método.
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[57] 摘要 Resumo  : 用於確定賭注的值的賭注傳感器包括透明蓋，所述透明蓋具有賭注擺放表面，所述賭注擺放表

面被配置並被定向以支撐在其上的一疊賭博代幣。鏡面裝置被置於透明蓋的與賭注擺放表面

相對的一側。賭注傳感器還包括圖像傳感器。鏡面裝置被置於適當的位置並被配置，以使被支

撐在賭注擺放表面上的一疊賭博代幣的側邊表面的圖像成像到圖像傳感器上。賭桌可以包括

這種賭注傳感器。形成這種賭注傳感器的方法包括將鏡面裝置置於透明蓋的與賭注擺放表面

相對的一側，並將圖像傳感器置於適當的位置使得鏡面裝置使一疊賭博代幣的側邊表面的圖

像成像到圖像傳感器上。 

 附圖 Figura : 

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

2013/01/11 61/751,780 美國 Estados Unidos da América

2013/03/14 13/829,843 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001254

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/01/16

[71] 申請人 Requerente : Parmigiani Fleurier S.A.

 地址 Endereço  : Rue du Temple, 11-2114 Fleurier, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : Etienne RUFFIEUX

[51] 分類 Classificação  : G04B19/24

[54] 標題 Título  : 可以顯示日期的時鐘。

   Um relógio que pode exibir a data.

[57] 摘要 Resumo  : 一個可以顯示日期的時鐘包括兩個支撐物（20, 30），例如疊加的圓盤或圓環，每個支撐一組以

環形佈置的標誌（40,50），其中一個支撐構成日期數位的標誌（50）0-9，另一個支撐構成小數

的標誌（40）0-3，其佈置方式使得各標誌（40,50）相互並列，從而可以顯示日期（70），其特徵

在於上述標誌（40,50）是按不均勻的方式佈置的。因此，一組標誌（40,50）的開端和另一組標

誌（40,50）的開端形成的角度偏差是隨各個標誌而變化的，構成數位的標誌（50）0-9內，標誌

0和1之間分離的角度約為33度，標誌2和1 之間分離的角度約為38.5 度，構成小數的標誌（40）

0-3被加倍為（0,0;1,1;2,2;3,3），且其中標誌1和0之間分離的角度約為41度，標誌2和1之間分離

的角度約為48度。該時鐘進一步包括一個機械裝置，可以驅動上述圓盤和／或圓環（20, 30），

其中以每天轉動約36度的均勻速度驅動支撐構成數位標誌（50）的圓盤／圓環（30），以每五天

轉動約45度的速度驅動支撐構成小數標誌（40）的圓盤／圓環（20）。 

 附圖 Figura : 

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

2013/01/17 00201/13 瑞士 Suíça
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[21] 編號 N.º  : I/001255

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/01/21

[71] 申請人 Requerente : 恆益捲閘工程有限公司

   Hang Yick Gate Engineering Limited

 地址 Endereço  : 香港九龍油塘四山街18-20號油塘工業大廈4座高層B室

   Unit B, UG/F, Stage 4, Yau Tong Industrial Bldg., 18-20 Sze Shan Street, Yau Tong, Kowlo-

on, Hong Kong

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

[72] 發明人 Inventor : 李沛新 Lee Pui Sun 

[51] 分類 Classificação  : E06B5/16

[54] 標題 Título  : 防火門。

   Porta à prova de fogo.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一防火門，包括：兩個門柱，相對設置；收納機構，設置在兩個所述門柱的頂部；數

個面板，自下到上依次疊加在兩個所述門柱之間，並可逐層堆疊在所述收納機構內；導向機構，

引導數個所述面板在所述門柱與所述收納機構之間來回移動；驅動機構，驅動所述導向機構帶

動所述面板移動；所述導向機構設置在所述門柱與所述收納機構上，通過所述導向機構使得數

個所述面板自下到上依次疊加在兩個所述兩門柱之間或逐層堆疊在所述收納機構內，實現所

述防火門的關閉或打開。本發明的防火門，採用面板代替傳統的板條，同時具有隔火和隔熱的

作用，製作簡單；通過疊加的方式關閉防火門，且在防火門開啟時面板可逐層堆疊在其頂部，操

作簡單快捷。 

 附圖 Figura : 

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

2013/02/08 13101808.5 中國香港 Hong Kong, China

[21] 編號 N.º  : I/001256

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/01/24

[71] 申請人 Requerente : TCS John Huxley Europe Limited

 地址 Endereço  : Salamanca Square, 9 Albert Embankment, London, SE1 7SP, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade  : 英國 Inglesa 

[72] 發明人 Inventor : Nicholas Richard Baker FRENCH

[51] 分類 Classificação  : A63F13/12

[54] 標題 Título  : 移動遊戲系統。

   Sistema de jogos móveis.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明描述了一個包括多個移動遊戲裝置和遊戲工具的遊戲裝置，可為使用移動遊戲裝置的

玩家提供投注遊戲。該裝置至少包括一個信貸輸入裝置，用於輸入與各個移動設備相關聯的

信貸，其中信貸輸入裝置擁有用於識別申請信貸的移動設備身份的工具，以及接收與該移動遊

戲裝置相關的信貸額度的工具，且其中該遊戲工具包括一個用於存儲與各個移動遊戲裝置的

識別資料相關的信貸額度的記憶體。

   在某些實施例中，該遊戲工具包括一個可進行投注遊戲的遊戲桌，該遊戲桌設有可供移動遊戲

裝置對接的網站，該遊戲工具可與對援的移動遊戲裝置進行通信，從而可使用移動遊戲裝置輸
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入投注遊戲中的賭注。該遊戲工具也可與遠離遊戲桌的移動遊戲裝置進行遠端通訊，從而可以

從遠端移動遊戲裝置接收該遊戲桌上進行的投注遊戲中的賭注。

 附圖 Figura : 

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

2013/01/24 61/756263 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001257

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/01/30

[71] 申請人 Requerente : Gamblit Gaming, LLC

 地址 Endereço  : 620 North Brand Boulevard, Suite 500, Glendale, CA 91203, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : Miles Arnone, Frank Cire, Clifford Kaylin, Scott Shimmin

[51] 分類 Classificação  : A63F13/12

[54] 標題 Título  : 中間的遊戲中資源的混合遊戲。

   Jogo híbrido de recurso «in-game» intermediário.

[57] 摘要 Resumo  : 用於中間的遊戲中資源的混合遊戲的方法和系統，其基於賭博遊戲的結果提供玩家可選擇的

娛樂遊戲資源。在娛樂遊戲中，玩家利用娛樂遊戲元素可在賭博遊戲中觸發賭注。基於賭注的

結果，玩家可被獎勵用於該娛樂遊戲中的中間的遊戲中資源。玩家可使用該中間的遊戲中資源

以獲得用於提高其娛樂遊戲比賽的娛樂遊戲資源或元素。 

 附圖 Figura : 

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

2013/01/31 61/759,296 美國 Estados Unidos da América

2013/03/15 61/790,155 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : I/001258

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/02/05

[71] 申請人 Requerente : TCS John Huxley Europe Limited

 地址 Endereço  : Salamanca Square, 9 Albert Embankment, London, SE1 7SP, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade  : 英國 Inglesa 

[72] 發明人 Inventor : Harley David Jackson, Jared Mayberry, Andrew Michael Saunders

[51] 分類 Classificação  : A63F1/06
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[54] 標題 Título  : 監控裝置和方法。

   Dispositivo e método de monitorização.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明描述了在遊戲桌上監控遊戲的一種方法和裝置。披露的實施例包括一個經過改進、當

紙牌派發時可輸出信號的派牌靴，以及一個可由感測器工具和／或派牌員操作的輸入裝置，從

而可以輸出資訊表明遊戲過程中發生的事件，比如玩家到達或離開遊戲桌、每個遊戲的第一筆

投注以及遊戲結束時的賭注清算。輸出信號被接收並與一個相關的時間戳記存儲在一個記憶

體中，對該信號及其相應時間戳記的分析可使裝置確定每個遊戲中參與玩家的數量。並計算已

經玩過的遊戲和每個遊戲持續的時間。該方法和裝置同樣適用於不含派牌靴但使用輪盤等遊

戲裝置的遊戲桌，以及不使用任何“遊戲裝置”的遊戲桌（比如只使用傳統紙牌的遊戲桌）。 

 附圖 Figura : 

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

2013/02/04 1301972.4 英國 Reino Unido

2013/09/19 1316702.8 英國 Reino Unido

[21] 編號 N.º  : I/001259

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/02/05

[71] 申請人 Requerente : CFPH, LLC

 地址 Endereço  : 110 East 59th Street, New York, NY 10022, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : Lee Amaitis, Jacob Loveless, Quinton Singleton, Paul Williams

[51] 分類 Classificação  : A63F13/12

[54] 標題 Título  : 集合遊戲基金。

   Fundos de jogos agregados.

[57] 摘要 Resumo  : 某些實施例包括一個幻想體育遊戲或其他類型的遊戲選項。一個遊戲實體可建立一筆基金，

並投放到一個遊戲市場上，從而試圖通過此種投資來贏得金錢回報。一家遊戲運營商可使用獎

池或基金在遊戲市場中創建流動性。各個玩家可通過匹配該獎池或基金的不同部分來進入該

遊戲實體提供的遊戲。 

 附圖 Figura : 

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

2013/02/06 13/760,631 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : I/001260

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/02/05

[71] 申請人 Requerente : CFPH, LLC

 地址 Endereço  : 110 East 59th Street, New York, NY 10022, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : Lee Amaitis, Kenneth Miller

[51] 分類 Classificação  : A63F13/12

[54] 標題 Título  : 涉及組合彩簿和彩池風險的程式間或進程間通信的電子電腦和數位處理系統。

   Computadores electrónicos e sistemas de processamento digital que envolvem a comuni-

cação interprograma ou interprocesso dos riscos de «combined booked and Pari-Mutuel 

environment».

[57] 摘要 Resumo  : 一個獎池和彩簿的交互和／或組合作用可提供比傳統賭注彩簿和傳統賭注獎池更高的靈活性。

本發明描述了由一個彩簿和獎池接收並形成一個或多個賭注的實例，其可以為投注者提供更

多的投注選項。 

 附圖 Figura : 

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

2013/02/08 13/762,795 美國 Estados Unidos da América

實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條及第一百二十四條的規定，公佈下列在澳門特別行政

區提出的實用專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, a seguir se 

publica(m) o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade 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  : U/000118

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/12/27

[71] 申請人 Requerente : 安莉芳（中國）服裝有限公司

   Embry (China) Garments Ltd.

 地址 Endereço  : 中國深圳市布心工業區第四棟西邊二樓

   2/F., West Block 4, Buxin Industrial District, Buxin Road, Shenzhen, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 
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[72] 發明人 Inventor : 鄭碧浩 CHENG Pik Ho Liza 

[51] 分類 Classificação  : A41C3/00

[54] 標題 Título  : 一種帶有外層面布的文胸罩杯。

   Um tipo de copos de soutiens com tecido exterior.

[57] 摘要 Resumo  : 本實用新型提供一種帶有外層面布的文胸罩杯，包括罩杯本體和面布，所述面布由裡布和外布

一體化連接組成，所述裡布車縫固定在罩杯本體內表面且在車縫處向前幅邊邊緣方向相折形

成由內層裡布和外層裡布組成的雙層疊合結構，所述外層裡布在前幅邊邊緣處連接外布，所述

外布包覆貼合於罩杯本體的外表面，所述罩杯本體和面布經一體模壓成型而使面布固定在罩杯

本體的內外表面。本實用新型帶有外層面布的文胸罩杯使車縫線隱藏在外層裡布與內層裡布之

間而其內表面較為平滑；前幅邊外觀上也沒有車縫線及線的痕跡從而外表面平滑；外布與罩杯

本體在前幅邊接緊牢固且不易撕開，提升了產品的質量及使用壽命。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : U/000143

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/02/25

[71] 申請人 Requerente : 湖北昊韻農業科技有限公司 

 地址 Endereço  : 中國湖北省荊州市公安縣鬥湖堤鎮原種場2號路食品工業園內 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 陳翠萍 

[51] 分類 Classificação  : A47G19/12

[54] 標題 Título  : 一次性易泡茶杯。

   Copo descartável de preparação fácil de chá.

[57] 摘要 Resumo  : 本實用新型公開了一種一次性易泡茶杯，主要由杯體構成，所述杯體內固定設置有濾網隔膜，該

濾網隔膜與杯底之間形成容腔，所述容腔內置有茶葉，本實用新型優點是：1、泡茶更加簡單方

便快捷，只需要向杯中倒入開水即可飲用；2、可根據消費者的不同口味選擇不同的茶杯，幾十

種名茶任由選擇；3、由於杯體內設置有濾網隔膜，喝茶時水面上不會漂著令人尷尬的茶葉末；

4、價格便宜，經濟實惠，省去了買茶又買杯的麻煩，一次採購到位；5、結構合理，便於產品套

疊，節省包裝空間；6、茶葉量和水量得到精確配比，使得每個人都可以泡制出高品質的茶。 

 附圖 Figura : 

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

2013/02/28 201320092066.9 中國 China
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更正

Rectificações

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se 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/024752 註冊權利人之名稱（2007年5月2日第18期

第二組《澳門特別行政區公報》）

Nome do titular (B.O. da RAEM n.º 18, II 

Série, de 2 de Maio de 2007)

AZIENDE CHIMICHE RIU-

NITE ANGELINI FRACESCO 

A.C.R.A.F. S.p.A.

AZIENDE CHIMICHE RIU-

NITE ANGELINI FRANCES-

CO A.C.R.A.F. S.p.A.

N/081670 產品名單（20 14年2月5日第6期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM n.º 6, 

II Série, de 5 de Fevereiro de 2014)

含酒精的飲料（啤酒除外）。 法國原產地的白籣地含酒精飲

料。

N/081673 產品名單（20 14年2月5日第6期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM n.º 6, 

II Série, de 5 de Fevereiro de 2014)

含酒精的飲料（啤酒除外）。 法國原產地以雅文邑作為稱謂的

白蘭地含酒精飲料。

N/081676 產品名單（20 14年2月5日第6期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM n.º 6, 

II Série, de 5 de Fevereiro de 2014)

含酒精的飲料（啤酒除外）。 法國原產地以古瑪干邑作為稱謂

的白蘭地含酒精飲料。

N/081677 產品名單（20 14年2月5日第6期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM n.º 6, 

II Série, de 5 de Fevereiro de 2014)

含酒精的飲料（啤酒除外）。 法國原產地的干邑含酒精飲料。

N/081678 產品名單（20 14年2月5日第6期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM n.º 6, 

II Série, de 5 de Fevereiro de 2014)

含酒精的飲料（啤酒除外）。 法國原產地以巴巴洛作為稱謂的

白蘭地含酒精飲料。

N/081679 產品名單（20 14年2月5日第6期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM n.º 6, 

II Série, de 5 de Fevereiro de 2014)

含酒精的飲料（啤酒除外）。 法國原產地的雅文邑含酒精飲

料。

N/081773 產品名單（2014年3月19日第12期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM n.º 12, 

II Série, de 19 de Março de 2014)

酒精性飲料（除啤酒外）。（全

屬第33類產品）

酒精性飲料（限於G I N酒類產

品）。（全屬第33類產品）

N/082077 商標圖案（20 14年3月5日第10期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca (B.O. da RAEM n.º 10, II 

Série, de 5 de Março de 2014)
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N/082650 產品名單（2014年3月19日第12期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM n.º 12, 

II Série, de 19 de Março de 2014)

……; manteiga; bebidas com-

postas por partes iguais, inclui-

do produtos lácteos, bebidas 

alcoólicas e refrigerantes (half 

and half); natas batidas; ……

……; manteiga; bebidas com-

postas por partes iguais (half 

and half); natas batidas; ……

N/082949 產品名單（20 14年4月2日第14期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM n.º 14, 

II Série, de 2 de Abril de 2014)

……, cera dentária; desinfectan-

tes; produtos para a destruição 

de animais nocivos; fungicidas, 

herbicidas; suplementos mine-

rais para consumo humano.

……, cera dentária; suplementos

minerais para consumo humano.

N/085298 產品名單（20 14年7月2日第27期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM n.º 27, 

II Série, de 2 de Julho de 2014)

……, máquinas fotográficas, 

aparelhos de sistemas de posi-

cionamento global (GPS).

 ……, máquinas fotográficas, 

CDs, aparelhos de sistemas de 

posicionamento global (GPS).

二零一四年八月一日於經濟局——局長 蘇添平

Direcção dos Serviços de Economia, aos 1 de Agosto de 2014. 

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

（是項刊登費用為 $807,850.00）
(Custo desta publicação $ 807 850,00)
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