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經 濟 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

通 告

Aviso

商標之保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

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

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

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

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

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

[210] 編號 N.º : N/084035

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos mecânicos para a geração de ar comprimido, vácuo e fluxo de ar, 

incluídos na classe 07; compressores (máquinas); foles para a compressão, exaustão e trans-

porte de gases; máquinas de fole (ventoinhas); máquinas de sucção de ar; caixas (partes de 

máquinas); partes para todos os produtos atrás mencionados (incluídos na classe 07), in-

cluindo unidades centrais de compressores parafuso ou unidades centrais de compressores 

alternativos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

518.2/07
德國 Alemanha

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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[210] 編號 N.º : N/084036

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos mecânicos para a geração de ar comprimido, vácuo e fluxo de ar, 

incluídos na classe 07; compressores (máquinas) incluindo compressores alternativos e 

compressores parafuso; foles para a compressão, exaustão e transporte de gases; máquinas 

de fole (ventoinhas); máquinas de sucção de ar; bombas a vácuo sendo máquinas; partes de 

todos os produtos atrás mencionados (incluídos na classe 07), incluindo unidades centrais 

de compressores parafuso ou unidades centrais de compressores alternativos; máquinas 

de ar; transportadores pneumáticos; máquinas de ar comprimido; motores de ar compri-

mido; bombas de ar comprimido; recipientes de ar comprimido sendo partes de máquinas; 

reservatórios sob pressão sendo partes de máquinas; bombas sendo partes de máquinas ou 

motores; turbinas que não sejam para veículos terrestres; máquinas-ferramentas; ferramen-

tas pneumáticas; filtros sendo partes de máquinas ou motores; filtros de ar para motores 

e/ou compressores; conversores catalíticos para a adsorção de vapores de hidrocarbonetos 

(conversores catalíticos de gás); absorvedores e conversores catalíticos de carvão activo, 

sendo partes de máquinas; filtros de carvão activo para uso em sistemas de ar comprimido, 

sendo partes de máquinas; filtros de alta pressão sendo partes de máquinas; separadores 

de condensado sendo partes de máquinas; limpadores automáticos; dispositivos de refri-

geração, incluídos na classe 07; refrigeradores para motores; compressores e foles (ventoi-

nhas); condensadores de ar; instalações de condensadores; desgasificadores sendo partes 

de máquinas; separadores de óleo sendo partes de máquinas; incluindo desoleadores para 

separar óleo do ar; guarnições de compressores e máquinas; guarnições de caldeiras de 

máquinas; torneiras sendo partes de máquinas ou motores; selos sendo partes de máquinas; 

sistemas de pressurização de ar comprimido (dispositivos de controlo para a regulação de 

ar comprimido sendo partes de máquinas); reservatórios de ar comprimido sendo partes 

de máquinas; reguladores sendo partes de máquinas; reguladores de velocidade para má-

quinas e motores; reguladores de pressão sendo partes de máquinas; válvulas sendo partes 

de máquinas, incluindo válvulas de pressão; válvulas redutoras de pressão sendo partes de 

máquinas; controlos pneumáticos para máquinas e motores; motores que não sejam para 

veículos terrestres; motores eléctricos que não sejam para veículos terrestres; geradores de 

electricidade; caixas de máquinas; montagens para máquinas; armações para máquinas; 

mesas para máquinas; acoplamentos e correias de transmissão, que não sejam para veí-

culos terrestres; caixas de velocidades que não sejam para veículos terrestres; rolamentos 

de esferas; acoplamentos de eixos sendo máquinas; manivelas sendo partes de máquinas; 

eixos de manivelas; rodas de máquinas; eixos para máquinas; diafragmas para bombas; 

supercompressores (compressores); turbo compressores; ventiladores para motores; dispo-

sitivos anti-poluição para motores e/ou compressores, sendo partes de máquinas e motores; 

permutadores térmicos sendo para de máquinas; partes de todos os produtos atrás mencio-

nados, incluídos na classe 07; dispositivos de controlo e regulação para compressores, foles 

(ventoinhas) ou bombas a vácuo; dispositivos e aparelhos para controlo de máquinas.

[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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

517.4/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084037

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos, dispositivos e máquinas para tratamento de ar, incluindo para ar condicionado 

comprimido, essencialmente para a separação e deposição de contaminação sólida e/ou lí-

quida do ar comprimido; instalações de filtragem do ar; aparelhos para a purificação do ar 

e máquinas para a purificação do ar; secadores de ar, incluindo secadores de ar comprimi-

do; secadores dessecantes (adsorção); secadores por refrigeração; secadores de membrana; 

aparelhos para secagem e instalações para secagem; dispositivos para secagem; aparelhos 

para refrigeração, máquinas refrigeradoras e instalações refrigeradoras; aparelhos para o 

arrefecimento do ar; refrigeradores de ar, incluindo refrigeradores de ar comprimido; sepa-

radores de condensado para aplicações de ar comprimido sendo partes de dispositivos de 

refrigeração; permutadores térmicos, incluídos na classe 11; aparelhos e máquinas para o 

tratamento de água condensada por meio de purificação e/ou filtragem; filtros de ar para ar 

condicionado; filtros sendo parte de instalações domésticas ou industriais; sistemas de fil-

tro, incluindo instalações de filtragem de ar; filtros de ar comprimido; filtros de pó para uso 

em instalações de ar comprimido; lâmpadas purificadoras do ar tendo um efeito germicida; 

aparelhos e dispositivos para a esterilização do ar; acessórios de regulação e segurança 

para dispositivos a gás; torneiras para canos; acessórios de segurança para compressores, 

nomeadamente interruptores de segurança, interruptores de pressão; reservatórios de ar 

comprimido sendo partes dos produtos atrás mencionados na classe 11; partes de todos os 

produtos atrás mencionados, incluídos na classe 11.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

516.6/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084038

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos, dispositivos e máquinas para tratamento de ar, incluindo para ar condicionado 

comprimido, essencialmente para a separação e deposição de contaminação sólida e/ou lí-
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quida do ar comprimido; instalações de filtragem do ar; aparelhos para a purificação do ar 

e máquinas para a purificação do ar; secadores de ar, incluindo secadores de ar comprimi-

do; secadores dessecantes (adsorção); secadores por refrigeração; secadores de membrana; 

aparelhos para secagem e instalações para secagem; dispositivos para secagem; aparelhos 

para refrigeração, máquinas refrigeradoras e instalações refrigeradoras; aparelhos para o 

arrefecimento do ar; refrigeradores de ar, incluindo refrigeradores de ar comprimido; sepa-

radores de condensado para aplicações de ar comprimido sendo partes de dispositivos de 

refrigeração; permutadores térmicos, incluídos na classe 11; aparelhos e máquinas para o 

tratamento de água condensada por meio de purificação e/ou filtragem; filtros de ar para ar 

condicionado; filtros sendo parte de instalações domésticas ou industriais; sistemas de fil-

tro, incluindo instalações de filtragem de ar; filtros de ar comprimido; filtros de pó para uso 

em instalações de ar comprimido; lâmpadas purificadoras do ar tendo um efeito germicida; 

aparelhos e dispositivos para a esterilização do ar; acessórios de regulação e segurança 

para dispositivos a gás; torneiras para canos; acessórios de segurança para compressores, 

nomeadamente interruptores de segurança, interruptores de pressão; reservatórios de ar 

comprimido sendo partes dos produtos atrás mencionados na classe 11; partes de todos os 

produtos atrás mencionados, incluídos na classe 11.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

515.8/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084039

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos, dispositivos e máquinas para tratamento de ar, incluindo para ar condicionado 

comprimido, essencialmente para a separação e deposição de contaminação sólida e/ou lí-

quida do ar comprimido; instalações de filtragem do ar; aparelhos para a purificação do ar 

e máquinas para a purificação do ar; secadores de ar, incluindo secadores de ar comprimi-

do; secadores dessecantes (adsorção); secadores por refrigeração; secadores de membrana; 

aparelhos para secagem e instalações para secagem; dispositivos para secagem; aparelhos 

para refrigeração, máquinas refrigeradoras e instalações refrigeradoras; aparelhos para o 

arrefecimento do ar; refrigeradores de ar, incluindo refrigeradores de ar comprimido; sepa-

radores de condensado para aplicações de ar comprimido sendo partes de dispositivos de 

refrigeração; permutadores térmicos, incluídos na classe 11; aparelhos e máquinas para o 

tratamento de água condensada por meio de purificação e/ou filtragem; filtros de ar para ar 

condicionado; filtros sendo parte de instalações domésticas ou industriais; sistemas de fil-

tro, incluindo instalações de filtragem de ar; filtros de ar comprimido; filtros de pó para uso 

em instalações de ar comprimido; lâmpadas purificadoras do ar tendo um efeito germicida; 

aparelhos e dispositivos para a esterilização do ar; acessórios de regulação e segurança 

para dispositivos a gás; torneiras para canos; acessórios de segurança para compressores, 
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nomeadamente interruptores de segurança, interruptores de pressão; reservatórios de ar 

comprimido sendo partes dos produtos atrás mencionados na classe 11; partes de todos os 

produtos atrás mencionados, incluídos na classe 11.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

512.3/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084040

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos mecânicos para a geração de ar comprimido, vácuo e fluxo de ar, 

incluídos na classe 07; compressores (máquinas) incluindo compressores alternativos e 

compressores parafuso; foles para a compressão, exaustão e transporte de gases; máquinas 

de fole (ventoinhas); máquinas de sucção de ar; bombas a vácuo sendo máquinas; partes de 

todos os produtos atrás mencionados (incluídos na classe 07), incluindo unidades centrais 

de compressores parafuso ou unidades centrais de compressores alternativos; máquinas 

de ar; transportadores pneumáticos; máquinas de ar comprimido; motores de ar compri-

mido; bombas de ar comprimido; recipientes de ar comprimido sendo partes de máquinas; 

reservatórios sob pressão sendo partes de máquinas; bombas sendo partes de máquinas ou 

motores; turbinas que não sejam para veículos terrestres; máquinas-ferramentas; ferramen-

tas pneumáticas; filtros sendo partes de máquinas ou motores; filtros de ar para motores 

e/ou compressores; conversores catalíticos para a adsorção de vapores de hidrocarbonetos 

(conversores catalíticos de gás); absorvedores e conversores catalíticos de carvão activo, 

sendo partes de máquinas; filtros de carvão activo para uso em sistemas de ar comprimido, 

sendo partes de máquinas; filtros de alta pressão sendo partes de máquinas; separadores 

de condensado sendo partes de máquinas; limpadores automáticos; dispositivos de refri-

geração, incluídos na classe 07; refrigeradores para motores, compressores e foles (ventoi-

nhas); condensadores de ar; instalações de condensadores; desgasificadores sendo partes 

de máquinas; separadores de óleo sendo partes de máquinas, incluindo desoleadores para 

separar óleo do ar; guarnições de compressores e máquinas; guarnições de caldeiras de 

máquinas; torneiras sendo partes de máquinas ou motores; selos sendo partes de máquinas; 

sistemas de pressurização de ar comprimido (dispositivos de controlo para a regulação de 

ar comprimido sendo partes de máquinas); reservatórios de ar comprimido sendo partes 

de máquinas; reguladores sendo partes de máquinas; reguladores de velocidade para má-

quinas e motores; reguladores de pressão sendo partes de máquinas; válvulas sendo partes 

de máquinas, incluindo válvulas de pressão; válvulas redutoras de pressão sendo partes de 

máquinas; controlos pneumáticos para máquinas e motores; motores que não sejam para 

veículos terrestres; motores eléctricos que não sejam para veículos terrestres; geradores de 

electricidade; caixas de máquinas; montagens para máquinas; armações para máquinas; 

mesas para máquinas; acoplamentos e correias de transmissão, que não sejam para veículos 
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terrestres; caixas de velocidades que não sejam para veículos terrestres; rolamentos de esfe-

ras; acoplamentos de eixos sendo máquinas; manivelas sendo partes de máquinas; eixos de 

manivelas; rodas de máquinas; eixos para máquinas; diafragmas para bombas; supercom-

pressores (compressores); turbo compressores; ventiladores para motores; dispositivos anti-

-poluição para motores e/ou compressores, sendo partes de máquinas e motores; permuta-

dores térmicos sendo parte de máquinas; partes de todos os produtos atrás mencionados, 

incluídos na classe 07.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

510.7/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084041

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquina e aparelhos mecânicos para a geração de ar comprimido, vácuo e fluxo de ar, 

incluídos na classe 07; compressores (máquinas); foles para a compressão, exaustão e trans-

porte de gases; máquinas de fole (ventoinhas); máquinas de sucção de ar; caixas (partes de 

máquinas); partes para todos os produtos atrás mencionados (incluídos na classe 07), in-

cluindo unidades centrais de compressores parafuso ou unidades centrais de compressores 

alternativos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

509.3/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084042

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos mecânicos para a geração de ar comprimido, vácuo e fluxo de ar, 

incluídos na classe 07; compressores (máquinas); foles para a compressão, exaustão e trans-
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porte de gases; máquinas de fole (ventoinhas); máquinas de sucção de ar; caixas (partes de 

máquinas); partes para todos os produtos atrás mencionados (incluídos na classe 07), in-

cluindo unidades centrais de compressores parafuso ou unidades centrais de compressores 

alternativos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

508.5/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084043

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos mecânicos para a geração de ar comprimido, vácuo e fluxo de ar, 

incluídos na classe 07; compressores (máquinas) incluindo compressores alternativos e 

compressores parafuso; foles para a compressão, exaustão e transporte de gases; máquinas 

de fole (ventoinhas); máquinas de sucção de ar; bombas a vácuo sendo máquinas; partes de 

todos os produtos atrás mencionados (incluídos na classe 07), incluindo unidades centrais 

de compressores parafuso ou unidades centrais de compressores alternativos; máquinas 

de ar; transportadores pneumáticos; máquinas de ar comprimido; motores de ar compri-

mido; bombas de ar comprimido; recipientes de ar comprimido sendo partes de máquinas; 

reservatórios sob pressão sendo partes de máquinas; bombas sendo partes de máquinas ou 

motores; turbinas que não sejam para veículos terrestres; máquinas-ferramentas; ferramen-

tas pneumáticas; filtros sendo partes de máquinas ou motores; filtros de ar para motores 

e/ou compressores; conversores catalíticos para a adsorção de vapores de hidrocarbonetos 

(conversores catalíticos de gás); absorvedores e conversores catalíticos de carvão activo, 

sendo partes de máquinas; filtros de carvão activo para uso em sistemas de ar comprimido, 

sendo partes de máquinas; filtros de alta pressão sendo partes de máquinas; separadores 

de condensado sendo partes de máquinas; limpadores automáticos; dispositivos de refri-

geração, incluídos na classe 07; refrigeradores para motores, compressores e foles (ventoi-

nhas); condensadores de ar; instalações de condensadores; desgasificadores sendo partes 

de máquinas; separadores de óleo sendo partes de máquinas, incluindo desoleadores para 

separar óleo do ar; guarnições de compressores e máquinas; guarnições de caldeiras de 

máquinas; torneiras sendo partes de máquinas ou motores; selos sendo partes de máquinas; 

sistemas de pressurização de ar comprimido (dispositivos de controlo para a regulação de 

ar comprimido sendo partes de máquinas); reservatórios de ar comprimido sendo partes 

de máquinas; reguladores sendo partes de máquinas; reguladores de velocidade para má-

quinas e motores; reguladores de pressão sendo partes de máquinas; válvulas sendo partes 

de máquinas, incluindo válvulas de pressão; válvulas redutoras de pressão sendo partes de 

máquinas; controlos pneumáticos para máquinas e motores; motores que não sejam para 

veículos terrestres; motores eléctricos que não sejam para veículos terrestres; geradores de 
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electricidade; caixas de máquinas; montagens para máquinas; armações para máquinas; 

mesas para máquinas; acoplamentos e correias de transmissão, que não sejam para veículos 

terrestres; caixas de velocidades que não sejam para veículos terrestres; rolamentos de esfe-

ras; acoplamentos de eixos sendo máquinas; manivelas sendo partes de máquinas; eixos de 

manivelas; rodas de máquinas; eixos para máquinas; diafragmas para bombas; supercom-

pressores (compressores); turbo compressores; ventiladores para motores; dispositivos anti-

-poluição para motores e/ou compressores, sendo partes de máquinas e motores; permuta-

dores térmicos sendo parte de máquinas; partes de todos os produtos atrás mencionados, 

incluídos na classe 07; acessórios de segurança para compressores, nomeadamente válvulas 

de segurança, válvulas reguladoras; reservatórios de ar comprimido, sendo partes de com-

pressores, máquinas e motores; acessórios de regulação e segurança para compressores.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

507.7/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084044

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Arrendamento de instalações e dispositivos para a geração, condução, armazenamento, li-

bertação e/ou tratamento de ar comprimido, também dentro do quadro de acordos de con-

tratação.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

507.7/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084045

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção relacionada com aparelhos, dispositivos e instalações para a geração de ar 

comprimido, distribuição de ar comprimido e tratamento de ar comprimido; instalação, re-

paração, tratamento e cuidado dos produtos, nomeadamente máquinas e aparelhos mecâ-
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nicos para a geração de ar comprimido, vácuo e fluxo de ar, incluídos na classe 07; com-

pressores (máquinas) incluindo compressores alternativos e compressores parafuso; foles 

para a compressão, exaustão e transporte de gases; máquinas de fole [ventoinhas]; máqui-

nas de sucção de ar; bombas a vácuo sendo máquinas; partes de todos os produtos atrás 

mencionados (incluídos na classe 07), incluindo unidades centrais de compressores parafu-

so ou unidades centrais de compressores alternativos; máquinas de ar; transportadores 

pneumáticos; máquinas de ar comprimido; motores de ar comprimido; bombas de ar com-

primido; recipientes de ar comprimido sendo partes de máquinas; reservatórios sob pressão 

sendo partes de máquinas; bombas sendo partes de máquinas ou motores; turbinas que não 

sejam para veículos terrestres; máquinas-ferramentas; ferramentas pneumáticas; filtros sen-

do partes de máquinas ou motores; filtros de ar para motores e/ou compressores; converso-

res catalíticos para a adsorção de vapores de hidrocarbonetos (conversores catalíticos de 

gás); absorvedores e conversores catalíticos de carvão activo, sendo partes de máquinas; fil-

tros de carvão activo para uso em sistemas de ar comprimido, sendo partes de máquinas; 

filtros de alta pressão sendo partes de máquinas; separadores de condensado sendo partes 

de máquinas; limpadores automáticos; dispositivos de refrigeração, incluídos na classe 07; 

refrigeradores para motores, compressores e foles[ventoinhas]; condensadores de ar; insta-

lações de condensadores; desgasificadores sendo partes de máquinas; separadores de óleo 

sendo partes de máquinas, incluindo desoleadores para separar óleo do ar; guarnições de 

compressores e máquinas; guarnições de caldeiras de máquinas; torneiras sendo partes de 

máquinas ou motores; selos sendo partes de máquinas; sistemas de pressurização de ar 

comprimido (dispositivos de controlo para a regulação de ar comprimido sendo partes de 

máquinas); reservatórios de ar comprimido sendo partes de máquinas; reguladores sendo 

partes de máquinas; reguladores de velocidade para máquinas e motores; reguladores de 

pressão sendo partes de máquinas; válvulas sendo partes de máquinas, incluindo válvulas 

de pressão; válvulas redutoras de pressão sendo partes de máquinas; controlos pneumáticos 

para máquinas e motores; motores que não sejam para veículos terrestres; motores eléctri-

cos que não sejam para veículos terrestres; geradores de electricidade; caixas de máquinas; 

montagens para máquinas; armações para máquinas; mesas para máquinas; acoplamentos 

e correias de transmissão, que não sejam para veículos terrestres; caixas de velocidades que 

não sejam para veículos terrestres; rolamentos de esferas; acoplamentos de eixos sendo má-

quinas; manivelas sendo partes de máquinas; eixos de manivelas; rodas de máquinas; eixos 

para máquinas; diafragmas para bombas; supercompressores [compressores]; turbo com-

pressores; ventiladores para motores; dispositivos anti-poluição para motores e/ou com-

pressores, sendo partes de máquinas e motores; permutadores térmicos sendo parte de má-

quinas; partes de todos os produtos atrás mencionados, incluídos na classe 07; acessórios 

de segurança para compressores, nomeadamente válvulas de segurança, válvulas regulado-

ras; reservatórios de ar comprimido, sendo partes de compressores, máquinas e motores; 

dispositivos de controlo e regulação para compressores, foles [ventoinhas] ou bombas a vá-

cuo; dispositivos e aparelhos para controlo de máquinas; acessórios de regulação e segu-

rança para compressores; dispositivos eléctricos e/ou electrónicos de controlo e regulação 

para compressores, foles [ventoinhas], bombas a vácuo, ou aparelhos de tratamento de ar e 

dispositivos de tratamento de ar; aparelhos e dispositivos eléctricos e/ou electrónicos para 

controlo de processos e controlo de máquinas; dispositivos eléctricos e/ou electrónicos para 

o controlo remoto de processos industriais; dispositivos eléctricos e/ou electrónicos de re-

gulação para compressores, foles [ventoinhas] e/ou bombas a vácuo incluídos na classe 09; 

dispositivos eléctricos e/ou electrónicos de controlo para compressores, foles [ventoinhas] 

e/ou bombas a vácuo incluídos na classe 09; sistemas de pressurização de ar comprimido 

sendo dispositivos de controlo para a regulação de ar comprimido, incluídos na classe 09; 

componentes e unidades eléctricas e electrónicas, incluídas na classe 09; circuitos integra-
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dos; componentes e unidades eléctricas e/ou optoelectrónicas, incluídas na classe 09; apare-

lhos e instrumentos para engenharia de correntes fracas, nomeadamente para telecomuni-

cações, engenharia de alta frequência, engenharia de medição e engenharia de controlo; 

aparelhos e instrumentos para engenharia de potência, nomeadamente para condução, 

transformação, armazenamento, regulação e controlo; dispositivos de medição, contadores 

de minutos automáticos [à excepção dos de relojoaria], pesadores automáticos; dispositivos 

e aparelhos de processamento de dados, incluindo equipamento de aquisição de dados e 

aparelhos de aquisição de dados; programas de computador gravados em suportes de regis-

to e/ou memórias de dados; computadores e instalações consistindo inteiramente ou maio-

ritariamente deles; equipamento de produção computadorizada, incluindo impressoras, 

gravadores, plotters [traçadores gráficos], terminais, ecrãs, outras unidades de visualização 

e calibração; aparelhos e dispositivos de transmissão de dados, incluindo instalações con-

sistindo inteiramente ou maioritariamente deles; memórias de dados, nomeadamente dis-

quetes, discos rígidos magnéticos e fitas magnéticas, memórias de bolha magnéticas, me-

mórias de estado-sólido, leitores de cassetes, discos de armazenamento e sistemas de arma-

zenamento de fita opticamente e/ou mecanicamente codificados; aparelhos e dispositivos 

electrotécnicos e electrónicos, incluídos na classe 09; sensores para aquisição de quantida-

des físicas, incluídos na classe 09; dispositivos para a recolha, transmissão e reprodução de 

som, imagens e dados; partes de todos os produtos atrás mencionados, incluídos na classe 

09; aparelhos, dispositivos e máquinas para tratamento de ar, incluindo para ar condiciona-

do comprimido, essencialmente para a separação e deposição de contaminação sólida e/ou 

líquida do ar comprimido; instalações de filtragem do ar; aparelhos para a purificação do ar 

e máquinas para a purificação do ar; secadores de ar, incluindo secadores de ar comprimi-

do; secadores dessecantes  (adsorção); secadores por refrigeração; secadores de membrana; 

aparelhos para secagem e instalações para secagem; dispositivos para secagem; aparelhos 

para refrigeração, máquinas refrigeradoras e instalações refrigeradoras; aparelhos para o 

arrefecimento do ar; refrigeradores de ar, incluindo refrigeradores de ar comprimido; sepa-

radores de condensado para aplicações de ar comprimido sendo partes de dispositivos de 

refrigeração; permutadores térmicos, incluídos na classe 11; aparelhos e máquinas para o 

tratamento de água condensada por meio de purificação e/ou filtragem; filtros de ar para ar 

condicionado; filtros sendo parte de instalações domésticas ou industriais; sistemas de fil-

tro, incluindo instalações de filtragem de ar; filtros de ar comprimido; filtros de pó para uso 

em instalações de ar comprimido; lâmpadas purificadoras do ar tendo um efeito germicida; 

aparelhos e dispositivos para a esterilização do ar; acessórios de regulação e segurança 

para dispositivos a gás; torneiras para canos; acessórios de segurança para compressores, 

nomeadamente interruptores de segurança, interruptores de pressão; dispositivos de regu-

lação e controlo para aparelhos de tratamento de ar e dispositivos para tratamento de ar; 

reservatórios de ar comprimido sendo partes dos produtos atrás mencionados da classe 11; 

partes de todos os produtos atrás mencionados, incluídos na classe 11;   serviços de instala-

ção relacionados com aparelhos, dispositivos e instalações para a geração de ar comprimi-

do, distribuição de ar comprimido e tratamento de ar comprimido;  instalação e reparação 

de compressores e instalações de compressores; trabalhos de canalização; instalação, ma-

nutenção e reparação de máquinas para e/ou relacionadas com geração de ar comprimido, 

distribuição de ar comprimido e tratamento de ar comprimido; limpeza de compressores e 

instalações de ar comprimido; instalação e reparação de canos, nomeadamente canos de 

pressão; aluguer de compressores.

[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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

507.7/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084046

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Contratação, nomeadamente fornecimento de ar comprimido a terceiros nos termos de 

uma distribuição/entrega.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

507.7/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084047

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Geração de energia e de ar comprimido; serviços de consultadoria para terceiros na área 

da geração de energia ou de ar comprimido; purificação do ar; refrescamento do ar (ar con-

dicionado); arrendamento e aluguer de instalações ao serviço de geração ou fornecimento 

de energia ou de ar comprimido; contratação, nomeadamente a geração de ar comprimido 

para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

507.7/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084048

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha
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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 : 9

[511] 產品 Produtos : Dispositivos eléctricos/electrónicos de controlo e regulação para compressores, foles (ven-

toinhas), bombas a vácuo, ou aparelhos de tratamento de ar e dispositivos de tratamento de 

ar; aparelhos e dispositivos eléctricos/electrónicos para controlo de processos e controlo de 

máquinas; dispositivos eléctricos e/ou electrónicos para o controlo remoto de processos in-

dustriais; dispositivos eléctricos/electrónicos de regulação para compressores, foles (ventoi-

nhas) e bombas a vácuo incluídos na classe 09; dispositivos de controlo para compressores, 

foles (ventoinhas) e bombas a vácuo incluídos na classe 09; sistemas de pressurização de ar 

comprimido sendo dispositivos de controlo para a regulação de ar comprimido, incluídos 

na classe 09; componentes e unidades eléctricas e electrónicas, incluídas na classe 09; cir-

cuitos integrados; componentes e unidades eléctricas e/ou optoelectrónicas, incluídas na 

classe 09; aparelhos e instrumentos para engenharia de correntes fracas, nomeadamente 

para telecomunicações, engenharia de alta frequência, engenharia de medição e engenha-

ria de controlo; aparelhos e instrumentos para engenharia de potência, nomeadamente 

para condução, transformação, armazenamento, regulação e controlo; dispositivos de medi-

ção, contadores de minutos automáticos (à excepção dos de relojoaria), pesadores automá-

ticos; dispositivos e aparelhos de processamento de dados, incluindo equipamento de aqui-

sição de dados e aparelhos de aquisição de dados; programas de computador gravados em 

suportes de registo e/ou memórias de dados; computadores e instalações consistindo intei-

ramente ou maioritariamente deles; equipamento de produção computadorizada, incluindo 

impressoras, gravadores, plotters (traçadores gráficos), terminais, ecrãs, outras unidades 

de visualização; equipamento de produção computadorizada, nomeadamente unidades de 

antena controladas electronicamente, incluídas na classe 09; aparelhos e dispositivos de 

transmissão de dados, incluindo instalações consistindo inteiramente ou maioritariamente 

deles; memórias de dados, nomeadamente disquetes, discos rígidos magnéticos e fitas mag-

néticas, memórias de bolha magnéticas, memórias de estado-sólido, leitores de cassetes, 

discos de armazenamento e sistemas de armazenamento de fita opticamente e/ou mecani-

camente codificados; aparelhos e dispositivos eléctricos e electrónicos, incluídos na classe 

09; sensores para aquisição de quantidades físicas, incluídos na classe 09; dispositivos para 

a recolha, transmissão e reprodução de som, imagens e dados; partes de todos os produtos 

atrás mencionados, incluídos na classe 09.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

506.9/09
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084049

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 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 : Dispositivos eléctricos/electrónicos de controlo e regulação para compressores, foles (ven-

toinhas), bombas a vácuo, ou aparelhos de tratamento de ar e dispositivos de tratamento de 
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ar; aparelhos e dispositivos eléctricos/electrónicos para controlo de processos e controlo de 

máquinas; dispositivos eléctricos e/ou electrónicos para o controlo remoto de processos in-

dustriais; dispositivos eléctricos/electrónicos de regulação para compressores, foles (ventoi-

nhas) e bombas a vácuo incluídos na classe 09; dispositivos de controlo para compressores, 

foles (ventoinhas) e bombas a vácuo incluídos na classe 09; sistemas de pressurização de ar 

comprimido sendo dispositivos de controlo para a regulação de ar comprimido, incluídos 

na classe 09; componentes e unidades eléctricas, e electrónicas, incluídas na classe 09; cir-

cuitos integrados; componentes e unidades eléctricas e/ou optoelectrónicas, incluídas na 

classe 09; aparelhos e instrumentos para engenharia de correntes fracas, nomeadamente 

para telecomunicações, engenharia de alta frequência, engenharia de medição e engenha-

ria de controlo; aparelhos e instrumentos para engenharia de potência, nomeadamente 

para condução, transformação, armazenamento, regulação e controlo; dispositivos de medi-

ção, contadores de minutos automáticos (à excepção dos de relojoaria), pesadores automá-

ticos; dispositivos e aparelhos de processamento de dados, incluindo equipamento de aqui-

sição de dados e aparelhos de aquisição de dados; programas de computador gravados em 

suportes de registo e/ou memórias de dados; computadores e instalações consistindo intei-

ramente ou maioritariamente deles; equipamento de produção computadorizada, incluindo 

impressoras, gravadores, plotters (traçadores gráficos), terminais, ecrãs, outras unidades 

de visualização; equipamento de produção computadorizada, nomeadamente unidades de 

antena controladas electronicamente, incluídas na classe 09; aparelhos e dispositivos de 

transmissão de dados, incluindo instalações consistindo inteiramente ou maioritariamente 

deles; memórias de dados, nomeadamente disquetes, discos rígidos magnéticos e fitas mag-

néticas, memórias de bolha magnéticas, memórias de estado-sólido, leitores de cassetes, 

discos de armazenamento e sistemas de armazenamento de fita opticamente e/ou mecani-

camente codificados; aparelhos e dispositivos eléctricos e electrónicos, incluídos na classe 

09; sensores para aquisição de quantidades físicas, incluídos na classe 09; dispositivos para 

a recolha, transmissão e reprodução de som, imagens e dados; partes de todos os produtos 

atrás mencionados, incluídos na classe 09.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

502.6/09
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084050

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos mecânicos para a geração de ar comprimido, vácuo e fluxo de ar, 

incluídos na classe 07; compressores (máquinas) incluindo compressores alternativos e 

compressores parafuso; foles para a compressão, exaustão e transporte de gases; máquinas 

de fole (ventoinhas); máquinas de sucção de ar; bombas a vácuo sendo máquinas; partes de 

todos os produtos atrás mencionados (incluídos na classe 07), incluindo unidades centrais 
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de compressores parafuso ou unidades centrais de compressores alternativos; máquinas 

de ar; transportadores pneumáticos; máquinas de ar comprimido; motores de ar compri-

mido; bombas de ar comprimido; recipientes de ar comprimido sendo partes de máquinas; 

reservatórios sob pressão sendo partes de máquinas; bombas sendo partes de máquinas ou 

motores; turbinas que não sejam para veículos terrestres; máquinas-ferramentas; ferramen-

tas pneumáticas; filtros sendo partes de máquinas ou motores; filtros de ar para motores 

e/ou compressores; conversores catalíticos para a adsorção de vapores de hidrocarbonetos 

(conversores catalíticos de gás); absorvedores e conversores catalíticos de carvão activo, 

sendo partes de máquinas; filtros de carvão activo para uso em sistemas de ar comprimido, 

sendo partes de máquinas; filtros de alta pressão sendo partes de máquinas; separadores 

de condensado sendo partes de máquinas; limpadores automáticos; dispositivos de refri-

geração, incluídos na classe 07; refrigeradores para motores, compressores e foles (ventoi-

nhas); condensadores de ar; instalações de condensadores; desgasificadores sendo partes 

de máquinas; separadores de óleo sendo partes de máquinas, incluindo desoleadores para 

separar óleo do ar; guarnições de compressores e máquinas; guarnições de caldeiras de 

máquinas; torneiras sendo partes de máquinas ou motores; selos sendo partes de máquinas; 

sistemas de pressurização de ar comprimido (dispositivos de controlo para a regulação de 

ar comprimido sendo partes de máquinas); reservatórios de ar comprimido sendo partes 

de máquinas; reguladores sendo partes de máquinas; reguladores de velocidade para má-

quinas e motores; reguladores de pressão sendo partes de máquinas; válvulas sendo partes 

de máquinas, incluindo válvulas de pressão; válvulas redutoras de pressão sendo partes de 

máquinas; controlos pneumáticos para máquinas e motores; motores que não sejam para 

veículos terrestres; motores eléctricos que não sejam para veículos terrestres; geradores de 

electricidade; caixas de máquinas; montagens para máquinas; armações para máquinas; 

mesas para máquinas; acoplamentos e correias de transmissão, que não sejam para veícu-

los terrestres; caixas de velocidades que não sejam para veículos terrestres; rolamentos de 

esferas; acoplamentos de eixos sendo máquinas; manivelas sendo partes de máquinas; eixos 

de manivelas; rodas de máquinas; eixos para máquinas; diafragmas para bombas; super-

compressores (compressores); turbo compressores; ventiladores para motores; dispositivos 

anti-poluição para motores e/ou compressores, sendo partes de máquinas e motores; per-

mutadores térmicos sendo parte de máquinas; partes de todos os produtos atrás mencio-

nados, incluídos na classe 07; dispositivos de controlo e regulação para compressores, foles 

(ventoinhas) ou bombas a vácuo; dispositivos e aparelhos para controlo de máquinas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

501.8/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084051

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7
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[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos mecânicos para a geração de ar comprimido, vácuo e fluxo de ar, 

incluídos na classe 07; compressores (máquinas) incluindo compressores alternativos e 

compressores parafuso; foles para a compressão, exaustão e transporte de gases; máquinas 

de fole (ventoinhas); máquinas de sucção de ar; bombas a vácuo sendo máquinas; partes de 

todos os produtos atrás mencionados (incluídos na classe 07), incluindo unidades centrais 

de compressores parafuso ou unidades centrais de compressores alternativos; máquinas 

de ar; transportadores pneumáticos; máquinas de ar comprimido; motores de ar compri-

mido; bombas de ar comprimido; recipientes de ar comprimido sendo partes de máquinas; 

reservatórios sob pressão sendo partes de máquinas; bombas sendo partes de máquinas ou 

motores; turbinas que não sejam para veículos terrestres; máquinas-ferramentas; ferramen-

tas pneumáticas; filtros sendo partes de máquinas ou motores; filtros de ar para motores 

e/ou compressores; conversores catalíticos para a adsorção de vapores de hidrocarbonetos 

(conversores catalíticos de gás); absorvedores e conversores catalíticos de carvão activo, 

sendo partes de máquinas; filtros de carvão activo para uso em sistemas de ar comprimido, 

sendo partes de máquinas; filtros de alta pressão sendo partes de máquinas; separadores 

de condensado sendo partes de máquinas; limpadores automáticos; dispositivos de refri-

geração, incluídos na classe 07; refrigeradores para motores, compressores e foles (ventoi-

nhas); condensadores de ar; instalações de condensadores; desgasificadores sendo partes 

de máquinas; separadores de óleo sendo partes de máquinas, incluindo desoleadores para 

separar óleo do ar; guarnições de compressores e máquinas; guarnições de caldeiras de 

máquinas; torneiras sendo partes de máquinas ou motores; selos sendo partes de máquinas; 

sistemas de pressurização de ar comprimido (dispositivos de controlo para a regulação de 

ar comprimido sendo partes de máquinas); reservatórios de ar comprimido sendo partes 

de máquinas; reguladores sendo partes de máquinas; reguladores de velocidade para má-

quinas e motores; reguladores de pressão sendo partes de máquinas; válvulas sendo partes 

de máquinas, incluindo válvulas de pressão; válvulas redutoras de pressão sendo partes de 

máquinas; controlos pneumáticos para máquinas e motores; motores que não sejam para 

veículos terrestres; motores eléctricos que não sejam para veículos terrestres; geradores de 

electricidade; caixas de máquinas; montagens para máquinas; armações para máquinas; 

mesas para máquinas; acoplamentos e correias de transmissão, que não sejam para veículos 

terrestres; caixas de velocidades que não sejam para veiculas terrestres; rolamentos de esfe-

ras; acoplamentos de eixos sendo máquinas; manivelas sendo partes de máquinas; eixos de 

manivelas; rodas de máquinas; eixos para máquinas; diafragmas para bombas; supercom-

pressores (compressores); turbo compressores; ventiladores para motores; dispositivos anti-

-poluição para motores e/ou compressores, sendo partes de máquinas e motores; permuta-

dores térmicos sendo parte de máquinas; partes de todos os produtos atrás mencionados, 

incluídos na classe 07; dispositivos de controlo e regulação de compressores, foles (ventoi-

nhas) ou bombas a vácuo (máquinas); aparelhos e dispositivos para controlo de máquinas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

499.2/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084052

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17
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[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Arrendamento de instalações e dispositivos para a geração, condução, armazenamento, li-

bertação e/ou tratamento de ar comprimido, também dentro do quadro de acordos de con-

tratação.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

499.2/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084053

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 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 : Dispositivos eléctricos e/ou electrónicos de controlo e regulação para compressores, foles 

(ventoinhas), bombas a vácuo, ou aparelhos de tratamento de ar e dispositivos de tratamen-

to de ar; aparelhos e dispositivos eléctricos e/ou electrónicos para controlo de processos e 

controlo de máquinas; dispositivos eléctricos e/ou electrónicos para o controlo remoto de 

processos industriais; dispositivos eléctricos e/ou electrónicos de regulação para compres-

sores, foles (ventoinhas) e/ou bombas a vácuo incluídos na classe 09; dispositivos eléctricos 

e/ou electrónicos de controlo para compressores, foles (ventoinhas) e/ou bombas a vácuo 

incluídos na classe 09; sistemas de pressurização de ar comprimido sendo dispositivos de 

controlo para a regulação de ar comprimido, incluídos na classe 09; componentes e uni-

dades eléctricas e electrónicas, incluídas na classe 09; circuitos integrados; componentes e 

unidades eléctricas e/ou optoelectrónicas, incluídas na classe 09; aparelhos e instrumentos 

para engenharia de correntes fracas, nomeadamente para telecomunicações, engenharia de 

alta frequência, engenharia de medição e engenharia de controlo; aparelhos e instrumentos 

para engenharia de potência, nomeadamente para condução, transformação, armazena-

mento, regulação e controlo; dispositivos de medição, contadores de minutos automáticos 

(à excepção dos de relojoaria), pesadores automáticos; dispositivos e aparelhos de proces-

samento de dados, incluindo equipamento de aquisição de dados e aparelhos de aquisição 

de dados; programas de computador gravados em suportes de registo e/ou memórias de 

dados; computadores e instalações consistindo inteiramente ou maioritariamente deles; 

equipamento de produção computadorizada, incluindo impressoras, gravadores, plotters 

(traçadores gráficos), terminais, ecrãs, outras unidades de visualização e calibração; apare-

lhos e dispositivos de transmissão de dados, incluindo instalações consistindo inteiramente 

ou maioritariamente deles; memórias de dados, nomeadamente disquetes, discos rígidos 
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magnéticos e fitas magnéticas, memórias de bolha magnéticas, memórias de estado-sólido, 

leitores de cassetes, discos de armazenamento e sistemas de armazenamento de fita optica-

mente e/ou mecanicamente codificados; aparelhos e dispositivos electrotécnicos e electró-

nicos, incluídos na classe 09; sensores para aquisição de quantidades físicas, incluídos na 

classe 09; dispositivos para a recolha, transmissão e reprodução de som, imagens e dados; 

partes de todos os produtos atrás mencionados, incluídos na classe 09.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

499.2/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084054

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Aluguer de compressores.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

499.2/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084055

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Contratação, nomeadamente fornecimento de ar comprimido a terceiros nos termos de 

uma distribuição/entrega.

[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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

499.2/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084056

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Geração de energia e de ar comprimido; serviços de consultadoria para terceiros na área 

da geração de energia ou de ar comprimido; purificação do ar; refrescamento do ar (ar con-

dicionado); arrendamento e aluguer de instalações ao serviço de geração ou fornecimento 

de energia ou de ar comprimido; contratação, nomeadamente a geração de ar comprimido 

para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

499.2/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084057

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Óleos para uso técnico ou industrial, incluindo óleos para compressores, óleos para engre-

nagens e óleos para motores; óleos lubrificantes; lubrificantes; gorduras industriais; gordu-

ras lubrificantes; parafina; produtos para absorver a poeira; produtos para regar a poeira; 

produtos para ligar a poeira.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

498.4/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084058

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17
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[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Canos metálicos, incluindo canos de pressão metálicos; condutas de ar comprimido metá-

licas; cano de torneiras metálico; grampos de união de canos ou tubos, metálicos; juntas 

de tubos, metálicas; cotovelos de canos metálicos; metais comuns e suas ligas; materiais de 

construção metálicos; cabos e fios metálicos, não para uso eléctrico; serralharia e quinqui-

lharia metálica; produtos metálicos, incluídos na classe 06; tubos de derivação metálicos; 

armaduras para condutas de ar comprimido, metálicas; guarnições metálicas para a cons-

trução; abraçadeiras metálicas para cabos e tubos; recipientes metálicos para ar, gás com-

primido ou ar líquido; tampas de contentores, metálicas; folhas metálicas; flanges metálicas 

(cintas); mastros (postes) metálicos; bicos de lubrificação; guarnições de portas metálicas; 

todos os produtos atrás mencionados exclusivamente para e/ou relacionados com geração 

de ar comprimido, distribuição de ar comprimido e tratamento de ar comprimido; partes 

para todos os produtos atrás mencionados, incluídos na classe 06.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

498.4/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084059

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos mecânicos para a geração de ar comprimido, vácuo e fluxo de ar, 

incluídos na classe 07; compressores (máquinas) incluindo compressores alternativos e 

compressores parafuso; foles para a compressão, exaustão e transporte de gases; máquinas 

de fole (ventoinhas); máquinas de sucção de ar; bombas a vácuo sendo máquinas; partes de 

todos os produtos atrás mencionados (incluídos na classe 07), incluindo unidades centrais 

de compressores parafuso ou unidades centrais de compressores alternativos; máquinas 

de ar; transportadores pneumáticos; máquinas de ar comprimido; motores de ar compri-

mido; bombas de ar comprimido; recipientes de ar comprimido sendo partes de máquinas; 

reservatórios sob pressão sendo partes de máquinas; bombas sendo partes de máquinas ou 

motores; turbinas que não sejam para veículos terrestres; máquinas-ferramentas; ferramen-

tas pneumáticas; filtros sendo partes de máquinas ou motores; filtros de ar para motores 

e/ou compressores; conversores catalíticos para a adsorção de vapores de hidrocarbonetos 

(conversores catalíticos de gás); absorvedores e conversores catalíticos de carvão activo, 

sendo partes de máquinas; filtros de carvão activo para uso em sistemas de ar comprimido, 

sendo partes de máquinas; filtros de alta pressão sendo partes de máquinas; separadores 

de condensado sendo partes de máquinas; limpadores automáticos; dispositivos de refri-

geração, incluídos na classe 07; refrigeradores para motores, compressores e foles (ventoi-
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nhas); condensadores de ar; instalações de condensadores; desgasificadores sendo partes 

de máquinas; separadores de óleo sendo partes de máquinas, incluindo desoleadores para 

separar óleo do ar; guarnições de compressores e máquinas; guarnições de caldeiras de 

máquinas; torneiras sendo partes de máquinas ou motores; selos sendo partes de máquinas; 

sistemas de pressurização de ar comprimido (dispositivos de controlo para a regulação de 

ar comprimido sendo partes de máquinas); reservatórios de ar comprimido sendo partes 

de máquinas; reguladores sendo partes de máquinas; reguladores de velocidade para má-

quinas e motores; reguladores de pressão sendo partes de máquinas; válvulas sendo partes 

de máquinas, incluindo válvulas de pressão; válvulas redutoras de pressão sendo partes de 

máquinas; controlos pneumáticos para máquinas e motores; motores que não sejam para 

veículos terrestres; motores eléctricos que não sejam para veículos terrestres; geradores de 

electricidade; caixas de máquinas; montagens para máquinas; armações para máquinas; 

mesas para máquinas; acoplamentos e correias de transmissão, que não sejam para veículos 

terrestres; caixas de velocidades que não sejam para veículos terrestres; rolamentos de esfe-

ras; acoplamentos de eixos sendo máquinas; manivelas sendo partes de máquinas; eixos de 

manivelas; rodas de máquinas; eixos para máquinas; diafragmas para bombas; supercom-

pressores (compressores); turbo compressores; ventiladores para motores; dispositivos anti-

-poluição para motores e/ou compressores, sendo partes de máquinas e motores; permuta-

dores térmicos sendo parte de máquinas; partes de todos os produtos atrás mencionados, 

incluídos na classe 07; acessórios de segurança para compressores, nomeadamente válvulas 

de segurança, válvulas reguladoras; reservatórios de ar comprimido, sendo partes de com-

pressores, máquinas e motores; dispositivos de controlo e regulação para compressores, 

foles (ventoinhas) ou bombas a vácuo; dispositivos e aparelhos para controlo de máquinas; 

acessórios de regulação e segurança para compressores.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

498.4/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084060

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 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 : Dispositivos eléctricos e/ou electrónicos de controlo e regulação para compressores, foles 

(ventoinhas), bombas a vácuo, ou aparelhos de tratamento de ar e dispositivos de tratamen-

to de ar: aparelhos e dispositivos eléctricos e/ou electrónicos para controlo de processos e 

controlo de máquinas; dispositivos eléctricos e/ou electrónicos para o controlo remoto de 

processos industriais; dispositivos eléctricos e/ou electrónicos de regulação para compres-

sores, foles (ventoinhas) e/ou bombas a vácuo incluídos na classe 09; dispositivos eléctricos 

e/ou electrónicos de controlo para compressores, foles (ventoinhas) e/ou bombas a vácuo 

incluídos na classe 09; sistemas de pressurização de ar comprimido sendo dispositivos de 

controlo para a regulação de ar comprimido, incluídos na classe 09; componentes e uni-
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dades eléctricas e electrónicas, incluídas na classe 09; circuitos integrados; componentes e 

unidades eléctricas e/ou optoeleclrónicas, incluídas na classe 09; aparelhos e instrumentos 

para engenharia de correntes fracas, nomeadamente para telecomunicações, engenharia de 

alta frequência, engenharia de medição e engenharia de controlo; aparelhos e instrumentos 

para engenharia de potência, nomeadamente para condução, transformação, armazena-

mento, regulação e controlo; dispositivos de medição, contadores de minutos automáticos 

(à excepção dos de relojoaria), pesadores automáticos; dispositivos e aparelhos de proces-

samento de dados, incluindo equipamento de aquisição de dados e aparelhos de aquisição 

de dados; programas de computador gravados em suportes de registo e/ou memórias de 

dados; computadores e instalações consistindo inteiramente ou maioritariamente deles; 

equipamento de produção computadorizada, incluindo impressoras, gravadores, plotters 

(traçadores gráficos), terminais, ecrãs, outras unidades de visualização e calibração; apare-

lhos e dispositivos de transmissão de dados, incluindo instalações consistindo inteiramente 

ou maioritariamente deles; memórias de dados, nomeadamente disquetes, discos rígidos 

magnéticos e fitas magnéticas, memórias de bolha magnéticas, memórias de estado-sólido, 

leitores de cassetes, discos de armazenamento e sistemas de armazenamento de fita optica-

mente e/ou mecanicamente codificados; aparelhos e dispositivos electrotécnicos e electró-

nicos, incluídos na classe 09; sensores para aquisição de quantidades físicas, incluídos na 

classe 09; dispositivos para a recolha, transmissão e reprodução de som, imagens e dados; 

partes de todos os produtos atrás mencionados, incluídos na classe 09.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

498.4/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084061

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos, dispositivos e máquinas para tratamento de ar, incluindo para ar condicionado 

comprimido, essencialmente para a separação e deposição de contaminação sólida e/ou lí-

quida do ar comprimido; instalações de filtragem do ar; aparelhos para a purificação do ar 

e máquinas para a purificação do ar; secadores de ar, incluindo secadores de ar comprimi-

do; secadores dessecantes (adsorção); secadores por refrigeração; secadores de membrana; 

aparelhos para secagem e instalações para secagem; dispositivos para secagem; aparelhos 

para refrigeração, máquinas refrigeradoras e instalações refrigeradoras; aparelhos para o 

arrefecimento do ar; refrigeradores de ar, incluindo refrigeradores de ar comprimido; sepa-

radores de condensado para aplicações de ar comprimido sendo partes de dispositivos de 

refrigeração; permutadores térmicos, incluídos na classe 11; aparelhos e máquinas para o 

tratamento de água condensada por meio de purificação e/ou filtragem; filtros de ar para ar 

condicionado; filtros sendo parte de instalações domésticas ou industriais; sistemas de fil-

tro, incluindo instalações de filtragem de ar; filtros de ar comprimido; filtros de pó para uso 
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em instalações de ar comprimido; lâmpadas purificadoras do ar tendo um efeito germicida; 

aparelhos e dispositivos para a esterilização do ar; acessórios de regulação e segurança 

para dispositivos a gás; torneiras para canos; acessórios de segurança para compressores, 

nomeadamente interruptores de segurança, interruptores de pressão; dispositivos de regu-

lação e controlo para aparelhos de tratamento de ar e dispositivos para tratamento de ar; 

reservatórios de ar comprimido sendo partes dos produtos atrás mencionados da classe 11; 

partes de todos os produtos atrás mencionados, incluídos na classe 11.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

498.4/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084062

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Manuais; papel, cartão e produtos nestas matérias, incluídos na classe 16; impressos; foto-

grafias; programas de computador impressos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

498.4/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084063

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Arrendamento de instalações e dispositivos para a geração, condução, armazenamento, li-

bertação e/ou tratamento de ar comprimido, também dentro do quadro de acordos de con-

tratação.

[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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

498.4/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084064

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção relacionada com aparelhos, dispositivos e instalações para a geração de ar 

comprimido, distribuição de ar comprimido e tratamento de ar comprimido; instalação, re-

paração, tratamento e cuidado dos produtos, nomeadamente canos metálicos, incluindo ca-

nos de pressão metálicos; condutas de ar comprimido metálicas; cano de torneiras metáli-

co; grampos metálicos de união de canos ou tubos; juntas metálicas de tubos; cotovelos me-

tálicos de canos; metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos; cabos e fios 

metálicos, não para uso eléctrico; serralharia e quinquilharia metálica; produtos metálicos, 

incluídos na classe 06; tubos de derivação metálicos; armaduras metálicas para condutas de 

ar comprimido; guarnições metálicas para a construção; abraçadeiras metálicas para cabos 

e tubos; recipientes metálicos para ar, gás comprimido ou ar líquido; tampas metálicas de 

contentores; folhas metálicas; flanges metálicas [cintas]; mastros [postes] metálicos; bicos 

de lubrificação; guarnições de portas metálicas; todos os produtos atrás mencionados ex-

clusivamente para e/ou relacionados com geração de ar comprimido, distribuição de ar 

comprimido e tratamento de ar comprimido; partes para todos os produtos atrás mencio-

nados, incluídos na classe 06; máquinas e aparelhos mecânicos para a geração de ar com-

primido, vácuo e fluxo de ar, incluídos na classe 07; compressores (máquinas) incluindo 

compressores alternativos e compressores parafuso; foles para a compressão, exaustão e 

transporte de gases; máquinas de fole [ventoinhas]; máquinas de sucção de ar; bombas a 

vácuo sendo máquinas; partes de todos os produtos atrás mencionados (incluídos na classe 

07), incluindo unidades centrais de compressores parafuso ou unidades centrais de com-

pressores alternativos; máquinas de ar; transportadores pneumáticos; máquinas de ar com-

primido; motores de ar comprimido; bombas de ar comprimido; recipientes de ar compri-

mido sendo partes de máquinas; reservatórios sob pressão sendo partes de máquinas; bom-

bas sendo partes de máquinas ou motores; turbinas que não sejam para veículos terrestres; 

máquinas-ferramentas; ferramentas pneumáticas; filtros sendo partes de máquinas ou mo-

tores; filtros de ar para motores e/ou compressores; conversores catalíticos para a adsorção 

de vapores de hidrocarbonetos (conversores catalíticos de gás); absorvedores e conversores 

catalíticos de carvão activo, sendo partes de máquinas; filtros de carvão activo para uso em 

sistemas de ar comprimido, sendo partes de máquinas; filtros de alta pressão sendo partes 

de máquinas; separadores de condensado sendo partes de máquinas; limpadores automáti-

cos; dispositivos de refrigeração, incluídos na classe 07; refrigeradores para motores, com-

pressores e foles[ventoinhas]; condensadores de ar; instalações de condensadores; desgasi-

ficadores sendo partes de máquinas; separadores de óleo sendo partes de máquinas, in-

cluindo desoleadores para separar óleo do ar; guarnições de compressores e máquinas; 

guarnições de caldeiras de máquinas; torneiras sendo partes de máquinas ou motores; selos 

sendo partes de máquinas; sistemas de pressurização de ar comprimido (dispositivos de 

controlo para a regulação de ar comprimido sendo partes de máquinas); reservatórios de ar 

comprimido sendo partes de máquinas; reguladores sendo partes de máquinas; reguladores 
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de velocidade para máquinas e motores; reguladores de pressão sendo partes de máquinas; 

válvulas sendo partes de máquinas, incluindo válvulas de pressão; válvulas redutoras de 

pressão sendo partes de máquinas; controlos pneumáticos para máquinas e motores; moto-

res que não sejam para veículos terrestres; motores eléctricos que não sejam para veículos 

terrestres; geradores de electricidade; caixas de máquinas; montagens para máquinas; ar-

mações para máquinas; mesas para máquinas; acoplamentos e correias de transmissão, que 

não sejam para veículos terrestres; caixas de velocidades que não sejam para veículos ter-

restres; rolamentos de esferas; acoplamentos de eixos sendo máquinas; manivelas sendo 

partes de máquinas; eixos de manivelas; rodas de máquinas; eixos para máquinas; diafrag-

mas para bombas; supercompressores [compressores]; turbo compressores; ventiladores 

para motores; dispositivos anti-poluição para motores e/ou compressores, sendo partes de 

máquinas e motores; permutadores térmicos sendo parte de máquinas; partes de todos os 

produtos atrás mencionados, incluídos na classe 07; acessórios de segurança para compres-

sores, nomeadamente válvulas de segurança, válvulas reguladoras; reservatórios de ar com-

primido, sendo partes de compressores, máquinas e motores; dispositivos de controlo e re-

gulação para compressores, foles [ventoinhas] ou bombas a vácuo; dispositivos e apare-

lhos para controlo de máquinas; acessórios de regulação e segurança para compressores; 

dispositivos eléctricos e/ou electrónicos de controlo e regulação para compressores, foles 

[ventoinhas], bombas a vácuo, ou aparelhos de tratamento de ar e dispositivos de trata-

mento de ar; aparelhos e dispositivos eléctricos e/ou electrónicos para controlo de pro-

cessos e controlo de máquinas; dispositivos eléctricos e/ou electrónicos para o controlo 

remoto de processos industriais; dispositivos eléctricos e/ou electrónicos de regulação 

para compressores, foles [ventoinhas] e/ou bombas a vácuo incluídos na classe 09; dispo-

sitivos eléctricos e/ou electrónicos de controlo para compressores, foles [ventoinhas] e/ou 

bombas a vácuo incluídos na classe 09; sistemas de pressurização de ar comprimido sendo 

dispositivos de controlo para a regulação de ar comprimido, incluídos na classe 09; compo-

nentes e unidades eléctricas e electrónicas, incluídas na classe 09; circuitos integrados; 

componentes e unidades eléctricas e/ou optoelectrónicas, incluídas na classe 09; aparelhos 

e instrumentos para engenharia de correntes fracas, nomeadamente para telecomunica-

ções, engenharia de alta frequência, engenharia de medição e engenharia de controlo; apa-

relhos e instrumentos para engenharia de potência, nomeadamente para condução, trans-

formação, armazenamento, regulação e controlo; dispositivos de medição, contadores de 

minutos automáticos [à excepção dos de relojoaria], pesadores automáticos; dispositivos e 

aparelhos de processamento de dados, incluindo equipamento de aquisição de dados e apa-

relhos de aquisição de dados; programas de computador gravados em suportes de registo 

e/ou memórias de dados; computadores e instalações consistindo inteiramente ou maiorita-

riamente deles; equipamento de produção computadorizada, incluindo impressoras, grava-

dores, plotters [traçadores gráficos], terminais, ecrãs, outras unidades de visualização e ca-

libração; aparelhos e dispositivos de transmissão de dados, incluindo instalações consistin-

do inteiramente ou maioritariamente deles; memórias de dados, nomeadamente disquetes, 

discos rígidos magnéticos e fitas magnéticas, memórias de bolha magnéticas, memórias de 

estado-sólido, leitores de cassetes, discos de armazenamento e sistemas de armazenamento 

de fita opticamente e/ou mecanicamente codificados; aparelhos e dispositivos electrotécni-

cos e electrónicos, incluídos na classe 09; sensores para aquisição de quantidades físicas, 

incluídos na classe 09; dispositivos para a recolha, transmissão e reprodução de som, ima-

gens e dados; partes de todos os produtos atrás mencionados, incluídos na classe 09; apare-

lhos, dispositivos e máquinas para tratamento de ar, incluindo para ar condicionado com-

primido, essencialmente para a separação e deposição de contaminação sólida e/ou líquida 

do ar comprimido; instalações de filtragem do ar; aparelhos para a purificação do ar e má-

quinas para a purificação do ar; secadores de ar, incluindo secadores de ar comprimido; se-
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cadores dessecantes  (adsorção); secadores por refrigeração; secadores de membrana; apa-

relhos para secagem e instalações para secagem; dispositivos para secagem; aparelhos para 

refrigeração, máquinas refrigeradoras e instalações refrigeradoras; aparelhos para o arrefe-

cimento do ar; refrigeradores de ar, incluindo refrigeradores de ar comprimido; separado-

res de condensado para aplicações de ar comprimido sendo partes de dispositivos de refri-

geração; permutadores térmicos, incluídos na classe 11; aparelhos e máquinas para o trata-

mento de água condensada por meio de purificação e/ou filtragem; filtros de ar para ar con-

dicionado; filtros sendo parte de instalações domésticas ou industriais; sistemas de filtro, 

incluindo instalações de filtragem de ar; filtros de ar comprimido; filtros de pó para uso em 

instalações de ar comprimido; lâmpadas purificadoras do ar tendo um efeito germicida; 

aparelhos e dispositivos para a esterilização do ar; acessórios de regulação e segurança 

para dispositivos a gás; torneiras para canos; acessórios de segurança para compressores, 

nomeadamente interruptores de segurança, interruptores de pressão; dispositivos de regu-

lação e controlo para aparelhos de tratamento de ar e dispositivos para tratamento de ar; 

reservatórios de ar comprimido sendo partes dos produtos atrás mencionados da classe 11; 

partes de todos os produtos atrás mencionados, incluídos na classe 11;   serviços de instala-

ção relacionados com aparelhos, dispositivos e instalações para a geração de ar comprimi-

do, distribuição de ar comprimido e tratamento de ar comprimido;  instalação e reparação 

de compressores e instalações de compressores; trabalhos de canalização; instalação, ma-

nutenção e reparação de máquinas para e/ou relacionadas com geração de ar comprimido, 

distribuição de ar comprimido e tratamento de ar comprimido; limpeza de compressores e 

instalações de ar comprimido; instalação e reparação de canos, nomeadamente canos de 

pressão; aluguer de compressores.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

498.4/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084065

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Contratação, nomeadamente fornecimento de ar comprimido a terceiros nos termos de 

uma distribuição/entrega.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

498.4/07
德國 Alemanha
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[210] 編號 N.º : N/084066

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Geração de energia e de ar comprimido; serviços de consultadoria para terceiros na área 

da geração de energia ou de ar comprimido; purificação do ar; refrescamento do ar (ar con-

dicionado); arrendamento e aluguer de instalações ao serviço de geração ou fornecimento 

de energia ou de ar comprimido; contratação, nomeadamente a geração de ar comprimido 

para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

498.4/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084067

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 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 : Formação e formação contínua de engenheiros, incluindo na área de ar comprimido, com-

pressores e aplicações de ar comprimido; educação; formação; produção de filmes; organi-

zação e direcção de conferências e seminários.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

498.4/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084068

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg, Alemanha

 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 : Serviços tecnológicos relacionados com a gestão de instalações ao serviço da geração, con-

dução, armazenamento, libertação e/ou tratamento de ar comprimido; serviços de consul-
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tadoria técnica para terceiros na área aquisição, geração ou utilização de ar comprimido; 

pesquisas científicas e industriais; programação de computadores; serviços de engenharia; 

elaboração de plantas para a construção; estudo de projectos técnicos; controlo de qualida-

de; fornecer opiniões de especialistas; ensaio de materiais; todos os serviços atrás mencio-

nados exclusivamente nas áreas de geração de ar comprimido, distribuição de ar comprimi-

do e tratamento de ar comprimido; serviços de consultadoria técnica nas áreas de geração 

de ar comprimido, tratamento de ar comprimido e distribuição de ar comprimido; pesqui-

sas nas áreas de geração de ar comprimido, tratamento de ar comprimido e distribuição de 

ar comprimido.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/09/19
DE 30 2013 006 

498.4/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084430

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Óleos para uso técnico ou industrial, incluindo óleos para compressores, óleos para engre-

nagens e óleos para motores; óleos lubrificantes; lubrificantes; gorduras industriais; gordu-

ras lubrificantes; parafina; produtos para absorver a poeira; produtos para regar a poeira; 

produtos para ligar a poeira.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/02
DE 30 2013 006 

852.1/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084431

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos mecânicos para a geração de ar comprimido, vácuo e fluxo de ar, 

incluídos na classe 07; compressores (máquinas) incluindo compressores alternativos e 

compressores parafuso; foles para a compressão, exaustão e transporte de gases; máquinas 
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de fole (ventoinhas); máquinas de sucção de ar; bombas a vácuo sendo máquinas; partes de 

todos os produtos atrás mencionados (incluídos na classe 07), incluindo unidades centrais 

de compressores parafuso ou unidades centrais de compressores alternativos; máquinas 

de ar; transportadores pneumáticos; máquinas de ar comprimido; motores de ar compri-

mido; bombas de ar comprimido; recipientes de ar comprimido sendo partes de máquinas; 

reservatórios sob pressão sendo partes de máquinas; bombas sendo partes de máquinas ou 

motores; turbinas que não sejam para veículos terrestres; máquinas-ferramentas; ferramen-

tas pneumáticas; filtros sendo partes de máquinas ou motores; filtros de ar para motores 

e/ou compressores; conversores catalíticos para a adsorção de vapores de hidrocarbonetos 

(conversores catalíticos de gás); absorvedores e conversores catalíticos de carvão activo, 

sendo partes de máquinas; filtros de carvão activo para uso em sistemas de ar comprimido, 

sendo partes de máquinas; filtros de alta pressão sendo partes de máquinas; separadores 

de condensado sendo partes de máquinas; limpadores automáticos; dispositivos de refri-

geração, incluídos na classe 07; refrigeradores para motores, compressores e foles (ventoi-

nhas); condensadores de ar; instalações de condensadores; desgasificadores sendo partes 

de máquinas; separadores de óleo sendo partes de máquinas, incluindo desoleadores para 

separar óleo do ar; guarnições de compressores e máquinas; guarnições de caldeiras de 

máquinas; torneiras sendo partes de máquinas ou motores; selos sendo partes de máquinas; 

sistemas de pressurização de ar comprimido (dispositivos de controlo para a regulação de 

ar comprimido sendo partes de máquinas); reservatórios de ar comprimido sendo partes de 

máquinas; reguladores sendo partes de máquinas; reguladores de velocidade para máqui-

nas e motores; reguladores de pressão sendo partes de máquinas; válvulas sendo partes de 

máquinas, incluindo válvulas de pressão; válvulas redutoras de pressão sendo partes de 

máquinas; controlos pneumáticos para máquinas e motores; motores que não sejam para 

veículos terrestres; motores eléctricos que não sejam para veículos terrestres; geradores de 

electricidade; caixas de máquinas; montagens para máquinas; armações para máquinas; 

mesas para máquinas; acoplamentos e correias de transmissão, que não sejam para veículos 

terrestres; caixas de velocidades que não sejam para veículos terrestres; rolamentos de esfe-

ras; acoplamentos de eixos sendo máquinas; manivelas sendo partes de máquinas; eixos de 

manivelas; rodas de máquinas; eixos para máquinas; diafragmas para bombas; supercom-

pressores (compressores); turbo compressores; ventiladores para motores; dispositivos anti-

-poluição para motores e/ou compressores, sendo partes de máquinas e motores; permu-

tadores térmicos sendo para de máquinas; partes de todos os produtos atrás mencionados, 

incluídos na classe 07; acessórios de segurança para compressores, nomeadamente válvulas 

de segurança, válvulas reguladoras; reservatórios de ar comprimido, sendo partes compres-

sores, máquinas e motores; dispositivos de controlo e regulação para compressores, foles 

(ventoinhas) ou bombas a vácuo; dispositivos e aparelhos para controlo de máquinas; aces-

sórios de regulação e segurança para compressores.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/02
DE 30 2013 006 

852.1/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084432

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02
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[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg Alemanha

 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 : Dispositivos eléctricos e/ou electrónicos de controlo e regulação para compressores, foles 

(ventoinhas), bombas a vácuo, ou aparelhos de tratamento de ar e dispositivos de tratamen-

to de ar; aparelhos e dispositivos eléctricos e/ou electrónicos para controlo de processos e 

controlo de máquinas; dispositivos eléctricos e/ou electrónicos para o controlo remoto de 

processos industriais; dispositivos eléctricos e/ou electrónicos de regulação para compres-

sores, foles (ventoinhas) e/ou bombas a vácuo incluídos na classe 09; dispositivos eléctricos 

e/ou electrónicos de controlo para compressores; foles (ventoinhas) e/ou bombas a vácuo 

incluídos na classe 09; sistemas de pressurização de ar comprimido sendo dispositivos de 

controlo para a regulação de ar comprimido, incluídos na classe 09; componentes e uni-

dades eléctricas e electrónicas, incluídas na classe 09; circuitos integrados; componentes e 

unidades eléctricas e/ou optoelectrónicas, incluídas na classe 09; aparelhos e instrumentos 

para engenharia de correntes fracas, nomeadamente para telecomunicações, engenharia de 

alta frequência, engenharia de medição e engenharia de controlo, aparelhos e instrumentos 

para engenharia de potência, nomeadamente, para condução, transformação, armazena-

mento, regulação e controlo; dispositivos de medição, contadores de minutos automáticos 

(à excepção dos de relojoaria), pesadores automáticos; dispositivos e aparelhos de proces-

samento de dados, incluindo equipamento de aquisição de dados e aparelhos de aquisição 

de dados; programas de computador gravados em suportes de registo e/ou memórias de 

dados; computadores e instalações consistindo inteiramente ou maioritariamente deles; 

equipamento de produção computadorizada, incluindo impressoras, gravadores, plotters 

(traçadores gráficos), terminais, ecrãs, outras unidades de visualização e calibração; apare-

lhos e dispositivos de transmissão de dados, incluindo instalações consistindo inteiramente 

ou maioritariamente deles; memórias de dados, nomeadamente disquetes, discos rígidos 

magnéticos e fitas magnéticas, memórias de bolha magnéticas, memórias de estado-sólido, 

leitores de cassetes, discos de armazenamento e sistemas de armazenamento de fita optica-

mente e/ou mecanicamente codificados; aparelhos e dispositivos electrotécnicos e electró-

nicos, incluídos na classe 09; sensores para aquisição de quantidades físicas, incluídos na 

classe 09; dispositivos para a recolha, transmissão e reprodução de som, imagens e dados; 

partes de todos os produtos atrás mencionados, incluídos na classe 09.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/02
DE 30 2013 006 

852.1/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084433

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos, dispositivos e máquinas para tratamento de ar, incluindo para ar condicionado 

comprimido, essencialmente para a separação e deposição de contaminação sólida e/ou lí-

quida do ar comprimido; instalações de filtragem do ar; aparelhos para a purificação do ar 

e máquinas para a purificação do ar; secadores de ar, incluindo secadores de ar comprimi-

do; secadores dessecantes (adsorção); secadores por refrigeração; secadores de membrana; 

aparelhos para secagem e instalações para secagem; dispositivos para secagem; aparelhos 

para refrigeração, máquinas refrigeradoras e instalações refrigeradoras; aparelhos para o 

arrefecimento do ar; refrigeradores de ar, incluindo refrigeradores de ar comprimido; sepa-

radores de condensado para aplicações de ar comprimido sendo partes de dispositivos de 

refrigeração; permutadores térmicos, incluídos na classe 11; aparelhos e máquinas para o 

tratamento de água condensada por meio de purificação e/ou filtragem; filtros de ar para ar 

condicionado; filtros sendo parte de instalações domésticas ou industriais; sistemas de fil-

tro, incluindo instalações de filtragem de ar; filtros de ar comprimido; filtros de pó para uso 

em instalações de ar comprimido; lâmpadas purificadoras do ar tendo um efeito germicida; 

aparelhos e dispositivos para a esterilização do ar; acessórios de regulação e segurança 

para dispositivos e gás; torneiras para canos; acessórios de segurança para compressores, 

nomeadamente interruptores de segurança, interruptores de pressão; dispositivos de regu-

lação e controlo para aparelhos de tratamento de ar e dispositivos para tratamento de ar; 

reservatórios de ar comprimido sendo partes dos produtos atrás mencionados da classe 11; 

partes de todos os produtos atrás mencionados, incluídos na classe 11.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/02
DE 30 2013 006 

852.1/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084434

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Manuais; papel, cartão e produtos nestas matérias, incluídos na classe 16; impressos; foto-

grafias; programas de computador impressos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/02
DE 30 2013 006 

852.1/07
德國 Alemanha



13122 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 28 期 —— 2015 年 7 月 15 日

[210] 編號 N.º : N/084435

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Arrendamento de instalações e dispositivos para e geração, condução, armazenamento, li-

bertação e/ou tratamento de ar comprimido, também dentro do quadro de acordos de con-

tratação.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/02
DE 30 2013 006 

852.1/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084436

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção relacionada com aparelhos, dispositivos e instalações para a geração de ar 

comprimido, distribuição de ar comprimido e tratamento de ar comprimido; instalação, re-

paração, tratamento e cuidado dos produtos, nomeadamente máquinas e aparelhos mecâ-

nicos para a geração de ar comprimido, vácuo e fluxo de ar, incluídos na classe 07; com-

pressores (máquinas) incluindo compressores alternativos e compressores parafuso; foles 

para a compressão, exaustão e transporte de gases; máquinas de fole [ventoinhas]; máqui-

nas de sucção de ar; bombas a vácuo sendo máquinas; partes de todos os produtos atrás 

mencionados (incluídos na classe 07), incluindo unidades centrais de compressores parafu-

so ou unidades centrais de compressores alternativos; máquinas de ar; transportadores 

pneumáticos; máquinas de ar comprimido; motores de ar comprimido; bombas de ar com-

primido; recipientes de ar comprimido sendo partes de máquinas; reservatórios sob pressão 

sendo partes de máquinas; bombas sendo partes de máquinas ou motores; turbinas que não 

sejam para veículos terrestres; máquinas-ferramentas; ferramentas pneumáticas; filtros sen-

do partes de máquinas ou motores; filtros de ar para motores e/ou compressores; converso-

res catalíticos para a adsorção de vapores de hidrocarbonetos (conversores catalíticos de 

gás); absorvedores e conversores catalíticos de carvão activo, sendo partes de máquinas; fil-

tros de carvão activo para uso em sistemas de ar comprimido, sendo partes de máquinas; 

filtros de alta pressão sendo partes de máquinas; separadores de condensado sendo partes 

de máquinas; limpadores automáticos; dispositivos de refrigeração, incluídos na classe 07; 

refrigeradores para motores, compressores e foles[ventoinhas]; condensadores de ar; insta-

lações de condensadores; desgasificadores sendo partes de máquinas; separadores de óleo 

sendo partes de máquinas, incluindo desoleadores para separar óleo do ar; guarnições de 
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compressores e máquinas; guarnições de caldeiras de máquinas; torneiras sendo partes de 

máquinas ou motores; selos sendo partes de máquinas; sistemas de pressurização de ar 

comprimido (dispositivos de controlo para a regulação de ar comprimido sendo partes de 

máquinas); reservatórios de ar comprimido sendo partes de máquinas; reguladores sendo 

partes de máquinas; reguladores de velocidade para máquinas e motores; reguladores de 

pressão sendo partes de máquinas; válvulas sendo partes de máquinas, incluindo válvulas 

de pressão; válvulas redutoras de pressão sendo partes de máquinas; controlos pneumáticos 

para máquinas e motores; motores que não sejam para veículos terrestres; motores eléctri-

cos que não sejam para veículos terrestres; geradores de electricidade; caixas de máquinas; 

montagens para máquinas; armações para máquinas; mesas para máquinas; acoplamentos 

e correias de transmissão, que não sejam para veículos terrestres; caixas de velocidades que 

não sejam para veículos terrestres; rolamentos de esferas; acoplamentos de eixos sendo má-

quinas; manivelas sendo partes de máquinas; eixos de manivelas; rodas de máquinas; eixos 

para máquinas; diafragmas para bombas; supercompressores [compressores]; turbo com-

pressores; ventiladores para motores; dispositivos anti-poluição para motores e/ou com-

pressores, sendo partes de máquinas e motores; permutadores térmicos sendo parte de má-

quinas; partes de todos os produtos atrás mencionados, incluídos na classe 07; acessórios 

de segurança para compressores, nomeadamente válvulas de segurança, válvulas regulado-

ras; reservatórios de ar comprimido, sendo partes de compressores, máquinas e motores; 

dispositivos de controlo e regulação para compressores, foles [ventoinhas] ou bombas a vá-

cuo; dispositivos e aparelhos para controlo de máquinas; acessórios de regulação e segu-

rança para compressores; dispositivos eléctricos e/ou electrónicos de controlo e regulação 

para compressores, foles [ventoinhas], bombas a vácuo, ou aparelhos de tratamento de ar e 

dispositivos de tratamento de ar; aparelhos e dispositivos eléctricos e/ou electrónicos para 

controlo de processos e controlo de máquinas; dispositivos eléctricos e/ou electrónicos para 

o controlo remoto de processos industriais; dispositivos eléctricos e/ou electrónicos de re-

gulação para compressores, foles [ventoinhas] e/ou bombas a vácuo incluídos na classe 09; 

dispositivos eléctricos e/ou electrónicos de controlo para compressores, foles [ventoinhas] 

e/ou bombas a vácuo incluídos na classe 09; sistemas de pressurização de ar comprimido 

sendo dispositivos de controlo para a regulação de ar comprimido, incluídos na classe 09; 

componentes e unidades eléctricas e electrónicas, incluídas na classe 09; circuitos integra-

dos; componentes e unidades eléctricas e/ou optoelectrónicas, incluídas na classe 09; apare-

lhos e instrumentos para engenharia de correntes fracas, nomeadamente para telecomuni-

cações, engenharia de alta frequência, engenharia de medição e engenharia de controlo; 

aparelhos e instrumentos para engenharia de potência, nomeadamente para condução, 

transformação, armazenamento, regulação e controlo; dispositivos de medição, contadores 

de minutos automáticos [à excepção dos de relojoaria], pesadores automáticos; dispositivos 

e aparelhos de processamento de dados, incluindo equipamento de aquisição de dados e 

aparelhos de aquisição de dados; programas de computador gravados em suportes de regis-

to e/ou memórias de dados; computadores e instalações consistindo inteiramente ou maio-

ritariamente deles; equipamento de produção computadorizada, incluindo impressoras, 

gravadores, plotters [traçadores gráficos], terminais, ecrãs, outras unidades de visualização 

e calibração; aparelhos e dispositivos de transmissão de dados, incluindo instalações con-

sistindo inteiramente ou maioritariamente deles; memórias de dados, nomeadamente dis-

quetes, discos rígidos magnéticos e fitas magnéticas, memórias de bolha magnéticas, me-

mórias de estado-sólido, leitores de cassetes, discos de armazenamento e sistemas de arma-

zenamento de fita opticamente e/ou mecanicamente codificados; aparelhos e dispositivos 

electrotécnicos e electrónicos, incluídos na classe 09; sensores para aquisição de quantida-

des físicas, incluídos na classe 09; dispositivos para a recolha, transmissão e reprodução de 

som, imagens e dados; partes de todos os produtos atrás mencionados, incluídos na classe 
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09; aparelhos, dispositivos e máquinas para tratamento de ar, incluindo para ar condiciona-

do comprimido, essencialmente para a separação e deposição de contaminação sólida e/ou 

líquida do ar comprimido; instalações de filtragem do ar; aparelhos para a purificação do ar 

e máquinas para a purificação do ar; secadores de ar, incluindo secadores de ar comprimi-

do; secadores dessecantes  (adsorção); secadores por refrigeração; secadores de membrana; 

aparelhos para secagem e instalações para secagem; dispositivos para secagem; aparelhos 

para refrigeração, máquinas refrigeradoras e instalações refrigeradoras; aparelhos para o 

arrefecimento do ar; refrigeradores de ar, incluindo refrigeradores de ar comprimido; sepa-

radores de condensado para aplicações de ar comprimido sendo partes de dispositivos de 

refrigeração; permutadores térmicos, incluídos na classe 11; aparelhos e máquinas para o 

tratamento de água condensada por meio de purificação e/ou filtragem; filtros de ar para ar 

condicionado; filtros sendo parte de instalações domésticas ou industriais; sistemas de fil-

tro, incluindo instalações de filtragem de ar; filtros de ar comprimido; filtros de pó para uso 

em instalações de ar comprimido; lâmpadas purificadoras do ar tendo um efeito germicida; 

aparelhos e dispositivos para a esterilização do ar; acessórios de regulação e segurança 

para dispositivos a gás; torneiras para canos; acessórios de segurança para compressores, 

nomeadamente interruptores de segurança, interruptores de pressão; dispositivos de regu-

lação e controlo para aparelhos de tratamento de ar e dispositivos para tratamento de ar; 

reservatórios de ar comprimido sendo partes dos produtos atrás mencionados da classe 11; 

partes de todos os produtos atrás mencionados, incluídos na classe 11;   serviços de instala-

ção relacionados com aparelhos, dispositivos e instalações para a geração de ar comprimi-

do, distribuição de ar comprimido e tratamento de ar comprimido;  instalação e reparação 

de compressores e instalações de compressores; trabalhos de canalização; instalação, ma-

nutenção e reparação de máquinas para e/ou relacionadas com geração de ar comprimido, 

distribuição de ar comprimido e tratamento de ar comprimido; limpeza de compressores e 

instalações de ar comprimido; instalação e reparação de canos, nomeadamente canos de 

pressão; aluguer de compressores.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/02
DE 30 2013 006 

852.1/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084437

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Contratação, nomeadamente fornecimento de ar comprimido a terceiros nos termos de 

uma distribuição/entrega.

[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

2013/10/02
DE 30 2013 006 

852.1/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084438

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Geração de energia de ar comprimido; serviços de consultadoria para terceiros na área da 

geração de energia ou de ar comprimido; purificação do ar; refrescamento do ar (ar con-

dicionado); arrendamento e aluguer de instalações ao serviço de geração ou fornecimento 

de energia ou de ar comprimido; contratação; nomeadamente a geração de ar comprimido 

para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/02
DE 30 2013 006 

852.1/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084439

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg Alemanha

 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 : Formação e formação contínua de engenheiros, incluindo na área de ar comprimido, com-

pressores e aplicações de ar comprimido; educação; formação; produção de filmes; organi-

zação e direcção de conferências e seminários.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/02
DE 30 2013 006 

852.1/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084440

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg Alemanha
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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 : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços tecnológicos relacionados com a gestão de instalações ao serviços da geração, con-

dução, armazenamento, libertação e/ou tratamento de ar comprimido; serviços de consul-

tadoria técnica para terceiros na área aquisição, geração ou utilização de ar comprimido; 

pesquisas científicas e industriais; programação de computadores; serviços de engenharia; 

elaboração de plantas para a construção; estudo de projectos técnicos; controlo de qualida-

de; fornecer opiniões de especialistas; ensaio de materiais; todos os serviços atrás mencio-

nados exclusivamente nas áreas de geração de ar comprimido, distribuição de ar comprimi-

do e tratamento de ar comprimido; serviços de consultadoria técnica nas áreas de geração 

de ar comprimido, tratamento de ar comprimido e distribuição de ar comprimido; pesqui-

sas nas áreas de geração de ar comprimido, tratamento de ar comprimido e distribuição de 

ar comprimido.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/02
DE 30 2013 006 

852.1/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084441

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Óleos para uso técnico ou industrial, incluindo óleos para compressores, óleos para engre-

nagens e óleos para motores; óleos lubrificantes; lubrificantes; gorduras industriais; gordu-

ras lubrificantes; parafina; produtos para absorver a poeira; produtos para regar a poeira; 

produtos para ligar a poeira.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/02
DE 30 2013 006 

856.4/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084442

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg Alemanha
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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 : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos mecânicos para a geração de ar comprimido, vácuo e fluxo de ar, 

incluídos na classe 07; compressores (máquinas) incluindo compressores alternativos e 

compressores parafuso; foles para a compressão, exaustão e transporte de gases; máquinas 

de fole (ventoinhas); máquinas de sucção de ar; bombas a vácuo sendo máquinas; partes de 

todos os produtos atrás mencionados (incluídos na classe 07), incluindo unidades centrais 

de compressores parafuso ou unidades centrais de compressores alternativos; máquinas 

de ar; transportadores pneumáticos; máquinas de ar comprimido; motores de ar compri-

mido; bombas de ar comprimido; recipientes de ar comprimido sendo partes de máquinas; 

reservatórios sob pressão sendo partes de máquinas; bombas sendo partes de máquinas ou 

motores; turbinas que não sejam para veículos terrestres; máquinas-ferramentas; ferramen-

tas pneumáticas; filtros sendo partes de máquinas ou motores; filtros de ar para motores 

e/ou compressores; conversores catalíticos para a adsorção de vapores de hidrocarbonetos 

(conversores catalíticos de gás); absorvedores e conversores catalíticos de carvão activo, 

sendo partes de máquinas; filtros de carvão activo para uso em sistemas de ar comprimido, 

sendo partes de máquinas; filtros de alta pressão sendo partes de máquinas; separadores 

de condensado sendo partes de máquinas; limpadores automáticos; dispositivos de refri-

geração, incluídos na classe 07; refrigeradores para motores, compressores e foles (ventoi-

nhas); condensadores de ar; instalações de condensadores; desgasificadores sendo partes 

de máquinas; separadores de óleo sendo partes de máquinas, incluindo desoleadores para 

separar óleo do ar; guarnições de compressores e máquinas; guarnições de caldeiras de 

máquinas; torneiras sendo partes de máquinas ou motores; selos sendo partes de máquinas; 

sistemas de pressurização de ar comprimido (dispositivos de controlo para a regulação de 

ar comprimido sendo partes de máquinas); reservatórios de ar comprimido sendo partes de 

máquinas; reguladores sendo partes de máquinas; reguladores de velocidade para máqui-

nas e motores; reguladores de pressão sendo partes de máquinas; válvulas sendo partes de 

máquinas, incluindo válvulas de pressão; válvulas redutoras de pressão sendo partes de 

máquinas; controlos pneumáticos para máquinas e motores; motores que não sejam para 

veículos terrestres; motores eléctricos que não sejam para veículos terrestres; geradores de 

electricidade; caixas de máquinas; montagens para máquinas; armações para máquinas; 

mesas para máquinas; acoplamentos e correias de transmissão, que não sejam para veículos 

terrestres; caixas de velocidades que não sejam para veículos terrestres; rolamentos de esfe-

ras; acoplamentos de eixos sendo máquinas; manivelas sendo partes de máquinas; eixos de 

manivelas; rodas de máquinas; eixos para máquinas; diafragmas para bombas; supercom-

pressores (compressores); turbo compressores; ventiladores para motores; dispositivos anti-

-poluição para motores e/ou compressores, sendo partes de máquinas e motores; permu-

tadores térmicos sendo para de máquinas; partes de todos os produtos atrás mencionados, 

incluídos na classe 07; acessórios de segurança para compressores, nomeadamente válvulas 

de segurança, válvulas reguladoras; reservatórios de ar comprimido, sendo partes compres-

sores, máquinas e motores; dispositivos de controlo e regulação para compressores, foles 

(ventoinhas) ou bombas a vácuo; dispositivos e aparelhos para controlo de máquinas; aces-

sórios de regulação e segurança para compressores.

[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

2013/10/02
DE 30 2013 006 

856.4/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084443

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg Alemanha

 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 : Dispositivos eléctricos e/ou electrónicos de controlo e regulação para compressores, foles 

(ventoinhas), bombas a vácuo, ou aparelhos de tratamento de ar e dispositivos de tratamen-

to de ar; aparelhos e dispositivos eléctricos e/ou electrónicos para controlo de processos e 

controlo de máquinas; dispositivos eléctricos e/ou electrónicos para o controlo remoto de 

processos industriais; dispositivos eléctricos e/ou electrónicos de regulação para compres-

sores, foles (ventoinhas) e/ou bombas a vácuo incluídos na classe 09; dispositivos eléctricos 

e/ou electrónicos de controlo para compressores; foles (ventoinhas) e/ou bombas a vácuo 

incluídos na classe 09; sistemas de pressurização de ar comprimido sendo dispositivos de 

controlo para a regulação de ar comprimido, incluídos na classe 09; componentes e uni-

dades eléctricas e electrónicas, incluídas na classe 09; circuitos integrados; componentes e 

unidades eléctricas e/ou optoelectrónicas, incluídas na classe 09; aparelhos e instrumentos 

para engenharia de correntes fracas, nomeadamente para telecomunicações, engenharia de 

alta frequência, engenharia de medição e engenharia de controlo, aparelhos e instrumentos 

para engenharia de potência, nomeadamente, para condução, transformação, armazena-

mento, regulação e controlo; dispositivos de medição, contadores de minutos automáticos 

(à excepção dos de relojoaria), pesadores automáticos; dispositivos e aparelhos de proces-

samento de dados, incluindo equipamento de aquisição de dados e aparelhos de aquisição 

de dados; programas de computador gravados em suportes de registo e/ou memórias de 

dados; computadores e instalações consistindo inteiramente ou maioritariamente deles; 

equipamento de produção computadorizada, incluindo impressoras, gravadores, plotters 

(traçadores gráficos), terminais, ecrãs, outras unidades de visualização e calibração; apare-

lhos e dispositivos de transmissão de dados, incluindo instalações consistindo inteiramente 

ou maioritariamente deles; memórias de dados, nomeadamente disquetes, discos rígidos 

magnéticos e fitas magnéticas, memórias de bolha magnéticas, memórias de estado-sólido, 

leitores de cassetes, discos de armazenamento e sistemas de armazenamento de fita optica-

mente e/ou mecanicamente codificados; aparelhos e dispositivos electrotécnicos e electró-

nicos, incluídos na classe 09; sensores para aquisição de quantidades físicas, incluídos na 

classe 09; dispositivos para a recolha, transmissão e reprodução de som, imagens e dados; 

partes de todos os produtos atrás mencionados, incluídos na classe 09.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/02
DE 30 2013 006 

856.4/07
德國 Alemanha
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[210] 編號 N.º : N/084444

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos, dispositivos e máquinas para tratamento de ar, incluindo para ar condicionado 

comprimido, essencialmente para a separação e deposição de contaminação sólida e/ou lí-

quida do ar comprimido; instalações de filtragem do ar; aparelhos para a purificação do ar 

e máquinas para a purificação do ar; secadores de ar, incluindo secadores de ar comprimi-

do; secadores dessecantes (adsorção); secadores por refrigeração; secadores de membrana; 

aparelhos para secagem e instalações para secagem; dispositivos para secagem; aparelhos 

para refrigeração, máquinas refrigeradoras e instalações refrigeradoras; aparelhos para o 

arrefecimento do ar; refrigeradores de ar, incluindo refrigeradores de ar comprimido; sepa-

radores de condensado para aplicações de ar comprimido sendo partes de dispositivos de 

refrigeração; permutadores térmicos, incluídos na classe 11; aparelhos e máquinas para o 

tratamento de água condensada por meio de purificação e/ou filtragem; filtros de ar para ar 

condicionado; filtros sendo parte de instalações domésticas ou industriais; sistemas de fil-

tro, incluindo instalações de filtragem de ar; filtros de ar comprimido; filtros de pó para uso 

em instalações de ar comprimido; lâmpadas purificadoras do ar tendo um efeito germicida; 

aparelhos e dispositivos para a esterilização do ar; acessórios de regulação e segurança 

para dispositivos e gás; torneiras para canos; acessórios de segurança para compressores, 

nomeadamente interruptores de segurança, interruptores de pressão; dispositivos de regu-

lação e controlo para aparelhos de tratamento de ar e dispositivos para tratamento de ar; 

reservatórios de ar comprimido sendo partes dos produtos atrás mencionados da classe 11; 

partes de todos os produtos atrás mencionados, incluídos na classe 11.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/02
DE 30 2013 006 

856.4/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084445

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Manuais; papel, cartão e produtos nestas matérias, incluídos na classe 16; impressos; foto-

grafias; programas de computador impressos.

[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

2013/10/02
DE 30 2013 006 

856.4/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084446

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Arrendamento de instalações e dispositivos para e geração, condução, armazenamento, li-

bertação e/ou tratamento de ar comprimido, também dentro do quadro de acordos de con-

tratação.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/02
DE 30 2013 006 

856.4/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084447

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção relacionada com aparelhos, dispositivos e instalações para a geração de ar 

comprimido, distribuição de ar comprimido e tratamento de ar comprimido; instalação, re-

paração, tratamento e cuidado dos produtos, nomeadamente máquinas e aparelhos mecâ-

nicos para a geração de ar comprimido, vácuo e fluxo de ar, incluídos na classe 07; com-

pressores (máquinas) incluindo compressores alternativos e compressores parafuso; foles 

para a compressão, exaustão e transporte de gases; máquinas de fole [ventoinhas]; máqui-

nas de sucção de ar; bombas a vácuo sendo máquinas; partes de todos os produtos atrás 

mencionados (incluídos na classe 07), incluindo unidades centrais de compressores parafu-

so ou unidades centrais de compressores alternativos; máquinas de ar; transportadores 

pneumáticos; máquinas de ar comprimido; motores de ar comprimido; bombas de ar com-

primido; recipientes de ar comprimido sendo partes de máquinas; reservatórios sob pressão 

sendo partes de máquinas; bombas sendo partes de máquinas ou motores; turbinas que não 

sejam para veículos terrestres; máquinas-ferramentas; ferramentas pneumáticas; filtros sen-

do partes de máquinas ou motores; filtros de ar para motores e/ou compressores; converso-

res catalíticos para a adsorção de vapores de hidrocarbonetos (conversores catalíticos de 

gás); absorvedores e conversores catalíticos de carvão activo, sendo partes de máquinas; fil-

tros de carvão activo para uso em sistemas de ar comprimido, sendo partes de máquinas; 

filtros de alta pressão sendo partes de máquinas; separadores de condensado sendo partes 

de máquinas; limpadores automáticos; dispositivos de refrigeração, incluídos na classe 07; 
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refrigeradores para motores, compressores e foles[ventoinhas]; condensadores de ar; insta-

lações de condensadores; desgasificadores sendo partes de máquinas; separadores de óleo 

sendo partes de máquinas, incluindo desoleadores para separar óleo do ar; guarnições de 

compressores e máquinas; guarnições de caldeiras de máquinas; torneiras sendo partes de 

máquinas ou motores; selos sendo partes de máquinas; sistemas de pressurização de ar 

comprimido (dispositivos de controlo para a regulação de ar comprimido sendo partes de 

máquinas); reservatórios de ar comprimido sendo partes de máquinas; reguladores sendo 

partes de máquinas; reguladores de velocidade para máquinas e motores; reguladores de 

pressão sendo partes de máquinas; válvulas sendo partes de máquinas, incluindo válvulas 

de pressão; válvulas redutoras de pressão sendo partes de máquinas; controlos pneumáticos 

para máquinas e motores; motores que não sejam para veículos terrestres; motores eléctri-

cos que não sejam para veículos terrestres; geradores de electricidade; caixas de máquinas; 

montagens para máquinas; armações para máquinas; mesas para máquinas; acoplamentos 

e correias de transmissão, que não sejam para veículos terrestres; caixas de velocidades que 

não sejam para veículos terrestres; rolamentos de esferas; acoplamentos de eixos sendo má-

quinas; manivelas sendo partes de máquinas; eixos de manivelas; rodas de máquinas; eixos 

para máquinas; diafragmas para bombas; supercompressores [compressores]; turbo com-

pressores; ventiladores para motores; dispositivos anti-poluição para motores e/ou com-

pressores, sendo partes de máquinas e motores; permutadores térmicos sendo parte de má-

quinas; partes de todos os produtos atrás mencionados, incluídos na classe 07; acessórios 

de segurança para compressores, nomeadamente válvulas de segurança, válvulas regulado-

ras; reservatórios de ar comprimido, sendo partes de compressores, máquinas e motores; 

dispositivos de controlo e regulação para compressores, foles [ventoinhas] ou bombas a vá-

cuo; dispositivos e aparelhos para controlo de máquinas; acessórios de regulação e segu-

rança para compressores; dispositivos eléctricos e/ou electrónicos de controlo e regulação 

para compressores, foles [ventoinhas], bombas a vácuo, ou aparelhos de tratamento de ar e 

dispositivos de tratamento de ar; aparelhos e dispositivos eléctricos e/ou electrónicos para 

controlo de processos e controlo de máquinas; dispositivos eléctricos e/ou electrónicos para 

o controlo remoto de processos industriais; dispositivos eléctricos e/ou electrónicos de re-

gulação para compressores, foles [ventoinhas] e/ou bombas a vácuo incluídos na classe 09; 

dispositivos eléctricos e/ou electrónicos de controlo para compressores, foles [ventoinhas] 

e/ou bombas a vácuo incluídos na classe 09; sistemas de pressurização de ar comprimido 

sendo dispositivos de controlo para a regulação de ar comprimido, incluídos na classe 09; 

componentes e unidades eléctricas e electrónicas, incluídas na classe 09; circuitos integra-

dos; componentes e unidades eléctricas e/ou optoelectrónicas, incluídas na classe 09; apare-

lhos e instrumentos para engenharia de correntes fracas, nomeadamente para telecomuni-

cações, engenharia de alta frequência, engenharia de medição e engenharia de controlo; 

aparelhos e instrumentos para engenharia de potência, nomeadamente para condução, 

transformação, armazenamento, regulação e controlo; dispositivos de medição, contadores 

de minutos automáticos [à excepção dos de relojoaria], pesadores automáticos; dispositivos 

e aparelhos de processamento de dados, incluindo equipamento de aquisição de dados e 

aparelhos de aquisição de dados; programas de computador gravados em suportes de regis-

to e/ou memórias de dados; computadores e instalações consistindo inteiramente ou maio-

ritariamente deles; equipamento de produção computadorizada, incluindo impressoras, 

gravadores, plotters [traçadores gráficos], terminais, ecrãs, outras unidades de visualização 

e calibração; aparelhos e dispositivos de transmissão de dados, incluindo instalações con-

sistindo inteiramente ou maioritariamente deles; memórias de dados, nomeadamente dis-

quetes, discos rígidos magnéticos e fitas magnéticas, memórias de bolha magnéticas, me-

mórias de estado-sólido, leitores de cassetes, discos de armazenamento e sistemas de arma-

zenamento de fita opticamente e/ou mecanicamente codificados; aparelhos e dispositivos 
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electrotécnicos e electrónicos, incluídos na classe 09; sensores para aquisição de quantida-

des físicas, incluídos na classe 09; dispositivos para a recolha, transmissão e reprodução de 

som, imagens e dados; partes de todos os produtos atrás mencionados, incluídos na classe 

09; aparelhos, dispositivos e máquinas para tratamento de ar, incluindo para ar condiciona-

do comprimido, essencialmente para a separação e deposição de contaminação sólida e/ou 

líquida do ar comprimido; instalações de filtragem do ar; aparelhos para a purificação do ar 

e máquinas para a purificação do ar; secadores de ar, incluindo secadores de ar comprimi-

do; secadores dessecantes  (adsorção); secadores por refrigeração; secadores de membrana; 

aparelhos para secagem e instalações para secagem; dispositivos para secagem; aparelhos 

para refrigeração, máquinas refrigeradoras e instalações refrigeradoras; aparelhos para o 

arrefecimento do ar; refrigeradores de ar, incluindo refrigeradores de ar comprimido; sepa-

radores de condensado para aplicações de ar comprimido sendo partes de dispositivos de 

refrigeração; permutadores térmicos, incluídos na classe 11; aparelhos e máquinas para o 

tratamento de água condensada por meio de purificação e/ou filtragem; filtros de ar para ar 

condicionado; filtros sendo parte de instalações domésticas ou industriais; sistemas de fil-

tro, incluindo instalações de filtragem de ar; filtros de ar comprimido; filtros de pó para uso 

em instalações de ar comprimido; lâmpadas purificadoras do ar tendo um efeito germicida; 

aparelhos e dispositivos para a esterilização do ar; acessórios de regulação e segurança 

para dispositivos a gás; torneiras para canos; acessórios de segurança para compressores, 

nomeadamente interruptores de segurança, interruptores de pressão; dispositivos de regu-

lação e controlo para aparelhos de tratamento de ar e dispositivos para tratamento de ar; 

reservatórios de ar comprimido sendo partes dos produtos atrás mencionados da classe 11; 

partes de todos os produtos atrás mencionados, incluídos na classe 11;   serviços de instala-

ção relacionados com aparelhos, dispositivos e instalações para a geração de ar comprimi-

do, distribuição de ar comprimido e tratamento de ar comprimido;  instalação e reparação 

de compressores e instalações de compressores; trabalhos de canalização; instalação, ma-

nutenção e reparação de máquinas para e/ou relacionadas com geração de ar comprimido, 

distribuição de ar comprimido e tratamento de ar comprimido; limpeza de compressores e 

instalações de ar comprimido; instalação e reparação de canos, nomeadamente canos de 

pressão; aluguer de compressores

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/02
DE 30 2013 006 

856.4/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084448

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Geração de energia de ar comprimido; serviços de consultadoria para terceiros na área da 

geração de energia ou de ar comprimido; purificação do ar; refrescamento do ar (ar con-
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dicionado); arrendamento e aluguer de instalações ao serviço de geração ou fornecimento 

de energia ou de ar comprimido; contratação; nomeadamente a geração de ar comprimido 

para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/02
DE 30 2013 006 

856.4/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084449

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Contratação, nomeadamente fornecimento de ar comprimido a terceiros nos termos de 

uma distribuição/entrega.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/02
DE 30 2013 006 

856.4/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/084450

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg Alemanha

 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 : Formação e formação contínua de engenheiros, incluindo na área de ar comprimido, com-

pressores e aplicações de ar comprimido; educação; formação; produção de filmes; organi-

zação e direcção de conferências e seminários.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/02
DE 30 2013 006 

856.4/07
德國 Alemanha
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[210] 編號 N.º : N/084451

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : KAESER KOMPRESSOREN SE

 地址 Endereço : Carl-Kaeser-Str. 26 96450 Coburg Alemanha

 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 : Serviços tecnológicos relacionados com a gestão de instalações ao serviços da geração, con-

dução, armazenamento, libertação e/ou tratamento de ar comprimido; serviços de consul-

tadoria técnica para terceiros na área aquisição, geração ou utilização de ar comprimido; 

pesquisas científicas e industriais; programação de computadores; serviços de engenharia; 

elaboração de plantas para a construção; estudo de projectos técnicos; controlo de qualida-

de; fornecer opiniões de especialistas; ensaio de materiais; todos os serviços atrás mencio-

nados exclusivamente nas áreas de geração de ar comprimido, distribuição de ar comprimi-

do e tratamento de ar comprimido; serviços de consultadoria técnica nas áreas de geração 

de ar comprimido, tratamento de ar comprimido e distribuição de ar comprimido; pesqui-

sas nas áreas de geração de ar comprimido, tratamento de ar comprimido e distribuição de 

ar comprimido.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/02
DE 30 2013 006 

856.4/07
德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095149

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/22

[730] 申請人 Requerente : Babyliss SARL

 地址 Endereço : 99 avenue Aristide Briand, 92120 Montrouge, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos para o cuidado do cabelo, nomeadamente champôs, condicionadores, gel mode-

lador, espuma para o cabelo, pomadas; produtos para o cuidado das unhas, nomeadamen-

te, bálsamos para as unhas, cremes para as unhas, pedra-pomes, lixa de unhas para polir; 

preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões e sabonetes; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, 

loções para os cabelos; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095150

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/22

[730] 申請人 Requerente : Babyliss SARL
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 地址 Endereço : 99 avenue Aristide Briand, 92120 Montrouge, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Máquinas para cortar e aparar o cabelo; estojos de manicure e pedicure eléctricos com 

acessórios, nomeadamente limas de unhas, polidores, removedores de calosidades vendidos 

como um conjunto, ferros para o cabelo, para encaracolar, plissar e alisar, vaporizadores 

para vestuário; ferramentas e instrumentos manuais (accionados manualmente); cutelaria, 

garfos e colheres; armas brancas; navalhas de barba.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095151

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/22

[730] 申請人 Requerente : Babyliss SARL

 地址 Endereço : 99 avenue Aristide Briand, 92120 Montrouge, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Secadores de ar eléctricos, aparelhos para o cuidado das unhas nomeadamente luvas e bo-

tas aquecidas electricamente; saunas e vaporizadores faciais, spas para pés, massajadores; 

aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigera-

ção, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095152

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/22

[730] 申請人 Requerente : Conair Corporation

 地址 Endereço : One Cummings Point Road, Stamford, CT, EUA 06902

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos para o cuidado do cabelo, nomeadamente champôs, condicionadores, gel mode-

lador, espuma para o cabelo, pomadas; produtos para o cuidado das unhas, nomeadamen-

te, bálsamos para as unhas, cremes para as unhas, pedra-pomes, lixa de unhas para polir; 

preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões e sabonetes; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, 

loções para os cabelos; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/095153

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/22

[730] 申請人 Requerente : Conair Corporation

 地址 Endereço : One Cummings Point Road, Stamford, CT, EUA 06902

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Máquinas para cortar e aparar o cabelo; estojos de manicure e pedicure eléctricos com 

acessórios, nomeadamente limas de unhas, polidores, removedores de calosidades vendidos 

como um conjunto, ferros para o cabelo, para encaracolar, plissar e alisar, vaporizadores 

para vestuário; ferramentas e instrumentos manuais (accionados manualmente); cutelaria, 

garfos e colheres; armas brancas; navalhas de barba.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095154

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/22

[730] 申請人 Requerente : Conair Corporation

 地址 Endereço : One Cummings Point Road, Stamford, CT, EUA 06902

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Secadores de ar eléctricos, aparelhos para o cuidado das unhas nomeadamente luvas e bo-

tas aquecidas electricamente; saunas e vaporizadores faciais, spas para pés, massajadores; 

aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigera-

ção, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095155

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/22

[730] 申請人 Requerente : Conair Corporation

 地址 Endereço : One Cummings Point Road, Stamford, CT, EUA 06902

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Escovas para o cabelo, pentes para o cabelo, e escovas de dentes eléctricas e não eléctricas; 

utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; palha-

-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção do vidro de construção); vidraria, 

porcelana e faiança não incluído noutras classes.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/095156

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/22

[730] 申請人 Requerente : Conair Corporation

 地址 Endereço : One Cummings Point Road, Stamford, CT, EUA 06902

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Acessórios para o cabelo, nomeadamente, molas para o cabelo, alfinetes para o cabelo, 

suportes para rabos de cavalo, fitas para o cabelo; rendas e bordados, fitas e laços; botões, 

colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; flores artificiais; conjuntos de rolos para o cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097073

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/12

[730] 申請人 Requerente : British American Tobacco (Brands) Inc.

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros; tabaco; produtos derivados de tabaco; isqueiros; fósforos; artigos para fumadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/19 UK00003073402 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/097293

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[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 : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumes, produtos de perfumaria, água-de-colónia, água perfumada, óleos essenciais 

para uso pessoal, cosméticos, loções cosméticas para o corpo, loções para o cabelo, sabões 

para fins cosméticos, desodorizantes para uso pessoal, gel de duche e de banho, champôs, 

cremes de beleza para o corpo, dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/10 14/4125210 法國 França
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[210] 編號 N.º : N/097697

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210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 : 醫療診所服務；醫院；保健；醫藥諮詢；遠程醫學服務；治療服務；療養院；飲食營養指導；美容

院；衛生設備出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097698

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210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 : 研磨；紡織品精加工；紙張處理；食物和飲料的防腐處理；茶葉加工；印刷；空氣淨化；超低溫

冷凍服務（生命科學）；藥材加工；化學試劑加工和處理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097699

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；汽酒；葡萄酒；烈酒（飲料）；清酒（日本米酒）；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。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097700

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；無酒精果汁飲料；果汁；水（飲料）；可樂；乳酸飲料（果製品，非奶）；奶茶（非奶為主）；

耐酸飲料；飲料製作配料；製飲料用糖漿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097701

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 可可；茶；糖；食品用糖蜜；餅乾；穀類製品；食用澱粉；冰淇淋；非醫用浸液；食用芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097702

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210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 : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；食用海藻提取物；以水果為主的零食小吃；製湯劑；蛋；奶油（奶製品）；可可脂；果凍；加

工過的堅果；烹飪用蛋白。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097703

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具；遊戲機；玩具；撲克牌；棋；體育活動用球；鍛煉身體肌肉器械；游戲池（娛樂用

品）；擊球手用手套（運動器件）；合成材料製聖誕樹。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097704

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210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；睡袍；嬰兒全套衣；非紙製圍涎；鞋（腳上的穿着物）；帽子（頭戴）；襪；手套（服裝）；

披肩；衣服吊帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097705

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27
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[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210室 

 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 : 護理器械；假牙；醫用X光裝置；醫用水袋；奶瓶；嬰兒用安撫奶嘴；避孕套；外科植入物（人造

材料）；腹帶；縫合材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097706

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；醫用生物製劑；片劑；醫用診斷製劑；醫用糖果；營養補充劑；嬰兒食品；淨化劑；衛生

巾；產包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097707

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂；去污劑；皮革漂白製劑；香料；化妝劑；染髮劑；化妝品；非醫用漱口劑；牙膏；空氣芳香

劑。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097708

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210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 : 醫療診所服務；醫院；保健；醫藥諮詢；遠程醫學服務；治療服務；療養院；飲食營養指導；美容

院；衛生設備出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097709

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210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 : 研磨；紡織品精加工；紙張處理；食物和飲料的防腐處理；茶葉加工；印刷；空氣淨化；超低溫

冷凍服務（生命科學）；藥材加工；化學試劑加工和處理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097710

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；汽酒；葡萄酒；烈酒（飲料）；清酒（日本米酒）；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。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097711

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；無酒精果汁飲料；果汁；水（飲料）；可樂；乳酸飲料（果製品，非奶）；奶茶（非奶為主）；

耐酸飲料；飲料製作配料；製飲料用糖漿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097712

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 可可；茶；糖；食品用糖蜜；餅乾；穀類製品；食用澱粉；冰淇淋；非醫用浸液；食用芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097713

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；食用海藻提取物；以水果為主的零食小吃；製湯劑；蛋；奶油（奶製品）；可可脂；果凍；加

工過的堅果；烹飪用蛋白。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097714

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具；遊戲機；玩具；撲克牌；棋；體育活動用球；鍛煉身體肌肉器械；游戲池（娛樂用

品）；擊球手用手套（運動器件）；合成材料製聖誕樹。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097715

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210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；睡袍；嬰兒全套衣；非紙製圍涎；鞋（腳上的穿着物）；帽子（頭戴）；襪；手套（服裝）；

披肩；衣服吊帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097716

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210室 

 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 : 護理器械；假牙；醫用X光裝置；醫用水袋；奶瓶；嬰兒用安撫奶嘴；避孕套；外科植入物（人造

材料）；腹帶；縫合材料。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097717

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；醫用生物製劑；片劑；醫用診斷製劑；醫用糖果；營養補充劑；嬰兒食品；淨化劑；衛生

巾；產包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097718

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂；去污劑；皮革漂白製劑；香料；化妝劑；染髮劑；化妝品；非醫用漱口劑；牙膏；空氣芳香

劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097719

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210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 : 醫療診所服務；醫院；保健；醫藥諮詢；遠程醫學服務；治療服務；療養院；飲食營養指導；美容

院；衛生設備出租。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097720

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210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 : 研磨；紡織品精加工；紙張處理；食物和飲料的防腐處理；茶葉加工；印刷；空氣淨化；超低溫

冷凍服務（生命科學）；藥材加工；化學試劑加工和處理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097721

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；汽酒；葡萄酒；烈酒（飲料）；清酒（日本米酒）；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。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097722

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；無酒精果汁飲料；果汁；水（飲料）；可樂；乳酸飲料（果製品，非奶）；奶茶（非奶為主）；

耐酸飲料；飲料製作配料；製飲料用糖漿。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097723

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 可可；茶；糖；食品用糖蜜；餅乾；穀類製品；食用澱粉；冰淇淋；非醫用浸液；食用芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097724

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；食用海藻提取物；以水果為主的零食小吃；製湯劑；蛋；奶油（奶製品）；可可脂；果凍；加

工過的堅果；烹飪用蛋白。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097725

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具；遊戲機；玩具；撲克牌；棋；體育活動用球；鍛煉身體肌肉器械；游戲池（娛樂用

品）；擊球手用手套（運動器件）；合成材料製聖誕樹。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097726

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210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；睡袍；嬰兒全套衣；非紙製圍涎；鞋（腳上的穿着物）；帽子（頭戴）；襪；手套（服裝）；

披肩；衣服吊帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097727

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210室 

 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 : 護理器械；假牙；醫用X光裝置；醫用水袋；奶瓶；嬰兒用安撫奶嘴；避孕套；外科植入物（人造

材料）；腹帶；縫合材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097728

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；醫用生物製劑；片劑；醫用診斷製劑；醫用糖果；營養補充劑；嬰兒食品；淨化劑；衛生

巾；產包。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097729

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 北京創盈科技產業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區運成街3號1號樓210室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂；去污劑；皮革漂白製劑；香料；化妝劑；染髮劑；化妝品；非醫用漱口劑；牙膏；空氣芳香

劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097741

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[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/097742

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 梁華標 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東升鎮沿河北路16號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；啤酒杯墊；衛生紙；紙製餐桌用布；紙手帕；紙桌布；紙製花盆套；桌上紙杯墊；紙圍涎；紙

墊；卸妝用紙巾；卸妝用薄紙；紙餐巾；紙巾；紙墊（紙製小桌布）；紙製洗臉巾；紙類製品；紙蝴

蝶結；紙製抹布；紙板；筆記本或繪圖本；印刷出版物；報紙；雜誌（期刊）；包裝紙；包裝用再

生纖維紙；咖啡過濾紙；紙製或塑料製食品包裝用吸收紙；紙箱；保鮮膜；傢俱除外的辦公必需

品；文具；繪畫材料；教學材料（儀器除外）；紙或纖維製嬰兒尿布（一次性）；紙或纖維製嬰兒

尿褲（一次性）；紙製或纖維製嬰兒餐巾（一次性）；紙或纖維製嬰兒尿布褲（一次性）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097743

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 莊金妹 

 地址 Endereço : 中國福建省晉江市黨校路東段126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；體操服；爬山鞋（帶金屬釘）；鞋；手套（服裝）；帽子；運動衫；襪；領帶；腰帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097744

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 莊金妹 

 地址 Endereço : 中國福建省晉江市黨校路東段126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；爬山鞋；鞋；手套（服裝）；帽；防水服；襪；領帶；騎自行車服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097745

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 魏文澤 

 地址 Endereço : 中國福建省南安市洪瀨鎮大洋村拜埔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；襯衫；褲子；嬰兒全套衣；手套（服裝）；鞋；防水服；襪；領帶；騎自行車服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097746

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 魏文澤 
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 地址 Endereço : 中國福建省南安市洪瀨鎮大洋村拜埔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；襯衫；褲子；嬰兒全套衣；手套（服裝）；鞋；防水服；襪；領帶；騎自行車服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097788

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : CTBAT International Co. Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, Oxford House, Taikoo Place, 979 King’s Road, Island East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros; tabaco; produtos derivados de tabaco; isqueiros; fósforos; artigos para fumadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/02/04 UK00003092676 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/097789

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : CTBAT International Co. Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, Oxford House, Taikoo Place, 979 King’s Road, Island East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros; tabaco; produtos derivados de tabaco; isqueiros; fósforos; artigos para fumadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/24 UK00003087404 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/097865

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : Tod’s S.p.A.

 地址 Endereço : Via Filippo Della Valle nº1, 63811 Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

 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 : 18

[511] 產品 Produtos : Malas e malas de mão; sacos de viagem; pastas de executivo; pastas de executivo em couro; 

carteiras em couro para cartões de crédito; carteiras; pastas em couro para documentos; 

bolsas em couro para chaves; porta-moedas e bolsas; baús; malas de viagem; bolsas para 

cosméticos vazias; sacos de desporto, nomeadamente, sacos desportivos multiusos, sacos 

para atletismo e sacos para alpinismo, nomeadamente, mochilas («backpacks»); mochilas 

(«rucksacks»); malas de noite e sacos de tiracolo para senhoras; sacos em couro para com-

pras; malas escolares; sacos porta-fatos para viagem; malas porta-fatos para viagem; sacos 

para sapatos para viagem; sacos de praia; sacos para fraldas; mochilas («backpacks»); ma-

las e sacos de tipo Boston («Boston bags»); baús de viagem; malas de tipo duffle («duffle 

bags»); malas de viagem para pernoitar; malas de bagagem de mão; sacolas; malas e bolsas 

de ópera; estojos de toilette não equipados; peles de animal; estojos e caixas em couro; ma-

las e bolsas de couro para embalagens; correias de couro; chapéus-de-chuva e de sol; colei-

ras e trelas em couro; tudo incluído na classe 18.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/02/23 13762141 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/097877

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : Richemont International SA

 地址 Endereço : Route des Biches 10, Villars-sur-Glâne, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Botões de punho, molas para gravata, anéis (artigos de joalharia), pulseiras (artigos de 

joalharia), brincos (artigos de joalharia), colares (artigos de joalharia), alfinetes de peito 

(artigos de joalharia), argolas para chaves em metais preciosos; relojoaria e instrumentos 

cronométricos; relógios, cronómetros, relógios de parede e de mesa, estojos para relógios, 

ponteiros de relógios (relógios de parede e relojoaria); mecanismos para relógios de parede 

e mesa e relógios; despertador; pulseiras para relógios, braceletes para relógios, caixas em 

metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/14 62050/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/097887

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/31

[730] 申請人 Requerente : Qantas Airways Limited

 地址 Endereço : 10 Bourke Road, Mascot NSW 2020, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de viagens aéreas; serviços de transporte aéreo; fretamento de aeronaves; serviços 

de transporte de passageiros e de transporte de carga aérea; reserva e marcação de serviços 

de viagens, incluindo mas não limitado a marcações e reservas para férias e passeios turís-

ticos; fornecimento de informações e dados relacionados com o transporte de mercadorias 

e pessoas; serviços de informações turísticas; serviços de organização de passeios turísticos 

e de cruzeiros; serviços de pacotes turísticos de férias; serviços de transporte e de viagem, 

incluindo serviços de embarque prioritário, de check-in, de reserva e marcação de lugares e 

de «upgrade» de bilhetes, tudo o atrás referido fornecido como sendo benefícios em relação 

a um programa de bónus para os passageiros assíduos; planeamento, reserva e emissão de 

bilhetes de e informação sobre viagens e transportes por contacto e comunicação electró-

nica com os clientes, sendo tais serviços fornecidos em relação a serviços de transportes aé-

reos; serviços de transporte; transporte e entrega de mercadorias e de passageiros por via 

terrestre, aérea e marítima; serviços de reserva de lugares; serviços de reserva de viagens 

e de transporte; serviços de gestão de viagens; serviços de bagagem; serviços de turismo; 

serviços de agências de viagens; organização e operação de passeios turísticos; serviços de 

correio especial; serviços de aluguer de veículos; serviços de motorista; estacionamento de 

veículos em aeroportos; serviços de estacionamento de carros; serviços de carga; embala-

gem e armazenamento de mercadorias; serviços de informações relativas a viagens e trans-

portes; programas de bónus, fidelização e ofertas para prestação de benefícios de viagem, 

incentivos de viagem, serviços de viagem e programas de viagem; serviços de informações, 

de aconselhamento e consultadoria relacionados com os serviços supracitados; incluindo o 

fornecimento electrónico e via Internet de todos os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098018

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/02

[730] 申請人 Requerente : CTBAT International Co. Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, Oxford House, Taikoo Place, 979 King’s Road, Island East, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros; tabaco; produtos derivados de tabaco; isqueiros; fósforos; artigos para fumadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/24 UK00003078544 英國 Reino Unido
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[210] 編號 N.º : N/098024

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : Abercrombie & Fitch Europe SA

 地址 Endereço : Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzerland

 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 : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes, artigos de perfumarias, óleos essenciais, cosmé-

ticos, 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

2014/10/30 62795/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/098025

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : Abercrombie & Fitch Europe SA

 地址 Endereço : Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzerland

 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 : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes, artigos de perfumarias, óleos essenciais, cosmé-

ticos, 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

2014/10/30 62798/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/098077

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : 索爾實業（集團）有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區深南路與泰然九路交匯處英龍展業大廈15樓南 

 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，連接器（數據處理設備），無線電設備，內部通訊裝置，光通訊設備，網絡通

訊設備，攝像機，電纜，電線，電源材料（電線、電纜），絕緣銅線，電話線，同軸電纜，纖維光

纜，接線盒（電），插頭、插座和其它接觸器（電連接），電線接線器（電），電源插座罩，照明設

備用鎮流器，光導纖維（光學纖維）。  
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[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/098078

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : 索爾實業（集團）有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區深南路與泰然九路交匯處英龍展業大廈15樓南 

 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，連接器（數據處理設備），無線電設備，內部通訊裝置，光通訊設備，網絡通

訊設備，攝像機，電纜，電線，電源材料（電線、電纜），絕緣銅線，電話線，同軸電纜，纖維光

纜，接線盒（電），插頭、插座和其它接觸器（電連接），電線接線器（電），電源插座罩，照明設

備用鎮流器，光導纖維（光學纖維）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098117

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

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

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de pulso; braceletes para relógios de pulso; maquinismos de relojoaria; relógios; 

armários (estojos) para relógios; cronómetros; mostradores [relojoaria]; metais preciosos 

em bruto ou semi-trabalhados; caixas e estojos para relógios; estojos e cofres para bijutaria; 

correntes de relógios; vidros para relógios; relógios-pulseiras; artigos de joalharia, artigos 

de ourivesaria, pulseiras, pregadeiras, correntes, berloques [jóias]; bijutaria esmaltada, 

brincos; ornamentos para chapéus [jóias], alfinetes [jóias], medalhas, colares, anéis; alfine-

tes de gravata, alfinetes ornamentais, «strass» (composição que imita o diamante), jóias; re-

lógios despertadores; caixas em metais preciosos; guarda-jóias; bustos em metais preciosos; 

estátuas ou figurinhas (estatuetas) em metais preciosos; chaveiros.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/17 No. 14/4126745 法國 França
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[210] 編號 N.º : N/098188

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT, INC.

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Marunouchi Bldg., 3-8-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-0005 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de jogos de computador (incluindo software transferível); programas de com-

putador (incluindo software transferível); programas de jogos para telemóveis (incluindo 

software transferível); programas para telemóveis (incluindo software transferível); progra-

mas de jogos para telefones inteligentes (incluindo software transferível); programas para 

telefones inteligentes (incluindo software transferível); programas de jogos para terminais 

portáteis (incluindo software transferível); programas para terminais portáteis (incluindo 

software transferível); circuitos electrónicos, cartões magnéticos, CD-ROMs, DVD-ROMs 

e outros suportes gravados com programas de computador; programas de jogos para má-

quinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos (incluindo software transferível); progra-

mas para máquinas de jogos de vídeo de uso doméstico (incluindo software transferível); 

circuitos electrónicos, cartões magnéticos, CD-ROMs, DVD-ROMs, cartuchos e outros 

suportes gravados com programas para máquinas de jogos de vídeo de uso doméstico; pro-

gramas para jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos (incluindo software transferível); 

circuitos electrónicos, cartões magnéticos, CD-ROMs, DVD-ROMs, cartuchos e outros 

suportes gravados com programas para jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; dis-

cos compactos [áudio e vídeo], discos de vídeo [áudio e vídeo], DVDs [áudio e vídeo], car-

tões magnéticos [áudio e vídeo], discos magnéticos [áudio e vídeo] e discos ópticos [áudio 

e vídeo]; ficheiros de música transferíveis; ficheiros de imagens transferíveis; publicações 

electrónicas; correias para telemóveis; capas para telefones inteligentes; altifalantes; apare-

lhos anti-poeiras para jaques de auriculares de telemóveis; canetas «stylus» para máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; canetas «stylus» para máquinas e aparelhos electrónicos; 

auriculares; molduras de imagens digitais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098189

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT, INC.

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Marunouchi Bldg., 3-8-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-0005 

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 : Informações relativas a serviços de jogos prestados em linha a partir de uma rede de com-

putadores; informações relativas a serviços de jogos prestados em linha a partir de uma 

rede de telefones móveis; informações relativas a serviços de jogos prestados em linha 

a partir de uma rede de telefones inteligentes; informações relativas a serviços de jogos 

prestados em linha a partir de uma rede de terminais portáteis; informações relativas a 

serviços de jogos prestados em linha a partir de uma rede de máquinas de jogos de vídeo 
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de uso doméstico; informações relativas a serviços de jogos prestados em linha a partir de 

uma rede de jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; serviços de jogos prestados em 

linha a partir de uma rede de computadores; serviços de jogos prestados em linha a par-

tir de uma rede de telefones móveis; serviços de jogos prestados em linha a partir de uma 

rede de telefones inteligentes; serviços de jogos prestados em linha a partir de uma rede 

de terminais portáteis; serviços de jogos prestados em linha a partir de uma rede de jogos 

portáteis com ecrãs de cristais líquidos; serviços de jogos para máquinas de jogos de vídeo 

de uso doméstico prestados em linha a partir de redes de telecomunicações; organização 

e planeamento de filmes, espectáculos, peças de teatro ou apresentações musicais; organi-

zação, preparação e realização de eventos de entretenimento sobre jogos excluindo filmes, 

espectáculos, peças de teatro, apresentações musicais, desporto, corridas de cavalos, cor-

ridas de bicicleta, corridas de barco e corridas de automóveis; organização, preparação e 

realização de eventos de entretenimento excluindo filmes, espectáculos, peças de teatro, 

apresentações musicais, desporto, corridas de cavalos, corridas de bicicleta, corridas de 

barco e corridas de automóveis; fornecimento de publicações electrónicas e informações 

relativas às mesmas; fornecimento de imagens, vídeos, som e música a partir de uma rede 

de computadores; fornecimento de imagens, vídeos, som e música a partir de uma rede de 

terminais portáteis; fornecimento de imagens, vídeos, som e música a partir de uma rede 

de máquinas de jogos de vídeo de uso doméstico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098190

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT, INC.

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Marunouchi Bldg., 3-8-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-0005 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de jogos de computador (incluindo software transferível); programas de com-

putador (incluindo software transferível); programas de jogos para telemóveis (incluindo 

software transferível); programas para telemóveis (incluindo software transferível); progra-

mas de jogos para telefones inteligentes (incluindo software transferível); programas para 

telefones inteligentes (incluindo software transferível); programas de jogos para terminais 

portáteis (incluindo software transferível); programas para terminais portáteis (incluindo 

software transferível); circuitos electrónicos, cartões magnéticos, CD-ROMs, DVD-ROMs 

e outros suportes gravados com programas de computador; programas de jogos para má-

quinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos (incluindo software transferível); progra-

mas para máquinas de jogos de vídeo de uso doméstico (incluindo software transferível); 

circuitos electrónicos, cartões magnéticos, CD-ROMs, DVD-ROMs, cartuchos e outros 

suportes gravados com programas para máquinas de jogos de vídeo de uso doméstico; pro-

gramas para jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos (incluindo software transferível); 

circuitos electrónicos, cartões magnéticos, CD-ROMs, DVD-ROMs, cartuchos e outros 

suportes gravados com programas para jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; dis-

cos compactos [áudio e vídeo], discos de vídeo [áudio e vídeo], DVDs [áudio e vídeo], car-

tões magnéticos [áudio e vídeo], discos magnéticos [áudio e vídeo] e discos ópticos [áudio 
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e vídeo]; ficheiros de música transferíveis; ficheiros de imagens transferíveis; publicações 

electrónicas; correias para telemóveis; capas para telefones inteligentes; altifalantes; apare-

lhos anti-poeiras para jaques de auriculares de telemóveis; canetas «stylus» para máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; canetas «stylus» para máquinas e aparelhos electrónicos; 

auriculares; molduras de imagens digitais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098191

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT, INC.

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Marunouchi Bldg., 3-8-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-0005 

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 : Informações relativas a serviços de jogos prestados em linha a partir de uma rede de com-

putadores; informações relativas a serviços de jogos prestados em linha a partir de uma 

rede de telefones móveis; informações relativas a serviços de jogos prestados em linha 

a partir de uma rede de telefones inteligentes; informações relativas a serviços de jogos 

prestados em linha a partir de uma rede de terminais portáteis; informações relativas a 

serviços de jogos prestados em linha a partir de uma rede de máquinas de jogos de vídeo 

de uso doméstico; informações relativas a serviços de jogos prestados em linha a partir de 

uma rede de jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; serviços de jogos prestados em 

linha a partir de uma rede de computadores; serviços de jogos prestados em linha a par-

tir de uma rede de telefones móveis; serviços de jogos prestados em linha a partir de uma 

rede de telefones inteligentes; serviços de jogos prestados em linha a partir de uma rede 

de terminais portáteis; serviços de jogos prestados em linha a partir de uma rede de jogos 

portáteis com ecrãs de cristais líquidos; serviços de jogos para máquinas de jogos de vídeo 

de uso doméstico prestados em linha a partir de redes de telecomunicações; organização 

e planeamento de filmes, espectáculos, peças de teatro ou apresentações musicais; organi-

zação, preparação e realização de eventos de entretenimento sobre jogos excluindo filmes, 

espectáculos, peças de teatro, apresentações musicais, desporto, corridas de cavalos, cor-

ridas de bicicleta, corridas de barco e corridas de automóveis; organização, preparação e 

realização de eventos de entretenimento excluindo filmes, espectáculos, peças de teatro, 

apresentações musicais, desporto, corridas de cavalos, corridas de bicicleta, corridas de 

barco e corridas de automóveis; fornecimento de publicações electrónicas e informações 

relativas às mesmas; fornecimento de imagens, vídeos, som e música a partir de uma rede 

de computadores; fornecimento de imagens, vídeos, som e música a partir de uma rede de 

terminais portáteis; fornecimento de imagens, vídeos, som e música a partir de uma rede 

de máquinas de jogos de vídeo de uso doméstico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098236

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13
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[730] 申請人 Requerente : Intercept Pharmaceuticals, Inc.

 地址 Endereço : 450 W. 15th Street, Suite 505, New York, New York 10011, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Marca usada para preparações farmacêuticas usadas para tratamento de doenças crónicas 

do fígado e intestinos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/15 86/424,518 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/098237

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : Intercept Pharmaceuticals, Inc.

 地址 Endereço : 450 W. 15th Street, Suite 505, New York, New York 10011, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Marca usada para preparações farmacêuticas usadas para tratamento de doenças crónicas 

do fígado e intestinos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/19 86/458,500 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/098238

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : Intercept Pharmaceuticals, Inc.

 地址 Endereço : 450 W. 15th Street, Suite 505, New York, New York 10011, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Marca usada para preparações farmacêuticas usadas para tratamento de doenças crónicas 

do fígado e intestinos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/15 86/424,429 美國 Estados Unidos da América
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[210] 編號 N.º : N/098247

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 北京金六福酒有限公司

   Beijing Jinliufu Wine Co., Ltd.

 地址 Endereço : 北京市朝陽區雅成二里2號樓1層商業26

   Commercial 26 First Floor, No.2 Building Yachengerli, Chaoyang District, Beijing City, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 白酒；果酒（含酒精）；葡萄酒；雞尾酒；白蘭地；清酒（日本米酒）；酒精飲料（啤酒除外）；伏特

加酒；威士忌；蒸餾飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098248

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 北京金六福酒有限公司

   Beijing Jinliufu Wine Co., Ltd.

 地址 Endereço : 北京市朝陽區雅成二里2號樓1層商業26

   Commercial 26 First Floor, No.2 Building Yachengerli, Chaoyang District, Beijing City, 

China

 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；通過網站提供商業信息；替他人推銷；為商品和服務的

買賣雙方提供在綫市場；進出口代理；拍賣；計算機數據庫信息系統化；會計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098249

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 上海燭龍信息科技有限公司

   Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區張楊路3611弄6號1203、1205、1206、1207、1208、1209室

   Rooms 1203, 1205, 1206, 1207, 1208 and 1209, No. 6, Lane 3611, Zhangyang Road, Pudong 

New Area, Shanghai, 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 : 計算機軟件（已錄製）；電子字典；計算機遊戲軟件；磁性編碼身份鑒別手環；複印機（照相、

靜電、熱）；芯片（集成電路）；視頻顯示屏；眼鏡；電池。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098250

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 上海燭龍信息科技有限公司

   Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區張楊路3611弄6號1203、1205、1206、1207、1208、1209室

   Rooms 1203, 1205, 1206, 1207, 1208 and 1209, No. 6, Lane 3611, Zhangyang Road, Pudong 

New Area, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；複印紙（文具）；紙製杯墊；紙或紙板製廣告牌；雜誌（期刊）；鑲框或未鑲框的繪畫（圖

畫）；包裝用紙袋或塑料袋（信封，小袋）；家具除外的辦公必需品；書寫工具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098251

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 上海燭龍信息科技有限公司

   Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區張楊路3611弄6號1203、1205、1206、1207、1208、1209室

   Rooms 1203, 1205, 1206, 1207, 1208 and 1209, No. 6, Lane 3611, Zhangyang Road, Pudong 

New Area, Shanghai, China

 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 : 會計；簿記；商業審計；稅款準備；自動售貨機出租；尋找贊助；銷售展示架出租；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/098252

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 上海燭龍信息科技有限公司

   Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.
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 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區張楊路3611弄6號1203、1205、1206、1207、1208、1209室

   Rooms 1203, 1205, 1206, 1207, 1208 and 1209, No. 6, Lane 3611, Zhangyang Road, Pudong 

New Area, Shanghai, China

 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 : 教育；組織教育或娛樂競賽；提供在綫電子出版物（非下載）；在計算機網絡上提供在綫遊戲；

電影劇本編寫；玩具出租；遊戲器具出租；戲劇製作；為藝術家提供模特服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098253

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 上海燭龍信息科技有限公司

   Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區張楊路3611弄6號1203、1205、1206、1207、1208、1209室

   Rooms 1203, 1205, 1206, 1207, 1208 and 1209, No. 6, Lane 3611, Zhangyang Road, Pudong 

New Area, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 質量控制；測量；材料測試；工業品外觀設計；室內裝飾設計；服裝設計；藝術品鑒定；書畫刻

印藝術設計；地圖繪製服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098254

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 上海燭龍信息科技有限公司

   Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區張楊路3611弄6號1203、1205、1206、1207、1208、1209室

   Rooms 1203, 1205, 1206, 1207, 1208 and 1209, No. 6, Lane 3611, Zhangyang Road, Pudong 

New Area, Shanghai, 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 : C D盤（只讀存儲器）；計算機軟件（已錄製）；視頻遊戲咭；電子字典；連接器（數據處理設

備）；計算機遊戲軟件；可下載的影像文件；錄像帶；視頻顯示屏；動畫片。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098255

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 上海燭龍信息科技有限公司

   Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區張楊路3611弄6號1203、1205、1206、1207、1208、1209室

   Rooms 1203, 1205, 1206, 1207, 1208 and 1209, No. 6, Lane 3611, Zhangyang Road, Pudong 

New Area, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙Paper；複印紙（文具）；紙製杯墊；紙或紙板製廣告牌；明信片；海報；雜誌（期刊）；鑲框或

未鑲框的繪畫（圖畫）；家具除外的辦公必需品；書寫工具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098256

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 上海燭龍信息科技有限公司

   Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區張楊路3611弄6號1203、1205、1206、1207、1208、1209室

   Rooms 1203, 1205, 1206, 1207, 1208 and 1209, No. 6, Lane 3611, Zhangyang Road, Pudong 

New Area, Shanghai, China

 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；特許經營的商業管理；替他人推銷；職業介紹所；商業企業遷移；文字處理；會計；自動

售貨機出租；尋找贊助；銷售展示架出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098257

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 上海燭龍信息科技有限公司

   Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區張楊路3611弄6號1203、1205、1206、1207、1208、1209室

   Rooms 1203, 1205, 1206, 1207, 1208 and 1209, No. 6, Lane 3611, Zhangyang Road, Pudong 

New Area, Shanghai, China

 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 : 提供在綫電子出版物（非下載）；戲劇製作；電視文娛節目；電影劇本編寫；錄像帶出租；錄像

帶剪輯；錄像帶錄製；提供在綫錄像（非下載）；娛樂；在計算機網絡上提供在綫遊戲。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098258

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 上海燭龍信息科技有限公司

   Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區張楊路3611弄6號1203、1205、1206、1207、1208、1209室

   Rooms 1203, 1205, 1206, 1207, 1208 and 1209, No. 6, Lane 3611, Zhangyang Road, Pudong 

New Area, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術項目研究；計算機編程；計算機軟件維護；托管計算機站（網站）；提供互聯網搜索引擎；

網絡服務器出租；計算機軟件設計；計算機程序和數據的數據轉換（非有形轉換）；藝術品鑒

定；地圖繪製服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098284

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : SPERRY TOP-SIDER, LLC

 地址 Endereço : 191 Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, 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 : Mochilas; pastas; porta-moedas; sacos de equipamento; malas de mão; chaveiros de couro; 

sacos de estafeta; bolsas; sacos de ombro; sacos de desporto; sacos de transporte; sacos de 

viagem; chapéus-de-chuva; carteiras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098285

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : SPERRY TOP-SIDER, LLC

 地址 Endereço : 191 Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho na área do calçado, chapelaria, vestuário, malas e acessórios de 

moda.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098286

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : SPERRY TOP-SIDER, LLC

 地址 Endereço : 191 Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, 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 : Mochilas; pastas; porta-moedas; sacos de equipamento; malas de mão; chaveiros de couro; 

sacos de estafeta; bolsas; sacos de ombro; sacos de desporto; sacos de transporte; sacos de 

viagem; chapéus-de-chuva; carteiras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098287

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : SPERRY TOP-SIDER, LLC

 地址 Endereço : 191 Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, 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/098288

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : SPERRY TOP-SIDER, LLC

 地址 Endereço : 191 Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho na área do calçado, chapelaria, vestuário, malas e acessórios de 

moda.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098361

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : KAERU PHARMACEUTICAL (HK) LIMITED

 地址 Endereço : Unit 6-8, 11/F, Eight Commercial Tower, No.8 Sun Ip Street, Chai Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados nutritivos para uso medicinal; preparados farmacêuticos e veterinários; prepa-

rados sanitários para fins médicos; alimentos e substâncias dietéticos adaptados para fins 

médicos ou veterinários, alimentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos e ani-

mais; gessos, materiais para pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes (sem 

ser para fins agrícolas); preparados para a destruição de animais nocivos (sem ser para fins 

agrícolas); preparados para a destruição de fungicidas (other than for agricultural purpo-

ses).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098362

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : KAERU PHARMACEUTICAL (HK) LIMITED

 地址 Endereço : Unit 6-8, 11/F, Eight Commercial Tower, No.8 Sun Ip Street, Chai Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados nutritivos para uso medicinal; preparados farmacêuticos e veterinários; prepa-

rados sanitários para fins médicos; alimentos e substâncias dietéticos adaptados para fins 

médicos ou veterinários, alimentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos e ani-

mais; gessos, materiais para pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes (sem 

ser para fins agrícolas); preparados para a destruição de animais nocivos (sem ser para fins 

agrícolas); preparados para a destruição de fungicidas (other than for agricultural purpo-

ses).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098363

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : KAERU PHARMACEUTICAL (HK) LIMITED

 地址 Endereço : Unit 6-8, 11/F, Eight Commercial Tower, No.8 Sun Ip Street, Chai Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados nutritivos para uso medicinal; preparados farmacêuticos e veterinários; prepa-

rados sanitários para fins médicos; alimentos e substâncias dietéticos adaptados para fins 

médicos ou veterinários, alimentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos e ani-

mais; gessos, materiais para pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes (sem 

ser para fins agrícolas); preparados para a destruição de animais nocivos (sem ser para fins 

agrícolas); preparados para a destruição de fungicidas (other than for agricultural purpo-

ses).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098364

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : KAERU PHARMACEUTICAL (HK) LIMITED

 地址 Endereço : Unit 6-8, 11/F, Eight Commercial Tower, No.8 Sun Ip Street, Chai Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados nutritivos para uso medicinal; preparados farmacêuticos e veterinários; prepa-

rados sanitários para fins médicos; alimentos e substâncias dietéticos adaptados para fins 

médicos ou veterinários, alimentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos e ani-

mais; gessos, materiais para pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes (sem 

ser para fins agrícolas); preparados para a destruição de animais nocivos (sem ser para fins 

agrícolas); preparados para a destruição de fungicidas (other than for agricultural purpo-

ses).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098365

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : Owl International Pte Ltd

 地址 Endereço : 30 Tuas Link 2, 5th Floor, Super Group Building, Singapore 638568

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de café e restaurante; tudo incluído na Classe 43.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098366

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : Owl International Pte Ltd

 地址 Endereço : 30 Tuas Link 2, 5th Floor, Super Group Building, Singapore 638568

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de café e restaurante; tudo incluído na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098383

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/16

[730] 申請人 Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2-9, Kanda Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, 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 : Compostos farmacêuticos para tratamento do cancro e doenças imunitárias; preparados 

farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/27 2014-090501 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/098384

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/16

[730] 申請人 Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2-9, Kanda Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, 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 : Compostos farmacêuticos para tratamento do cancro e doenças imunitárias; preparados 

farmacêuticos.

[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

2014/10/27 2014-090503 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/098385

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/16

[730] 申請人 Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2-9, Kanda Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, 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 : Compostos farmacêuticos para tratamento do cancro e doenças imunitárias; preparados 

farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/27 2014-090505 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/098441

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/17

[730] 申請人 Requerente : 楊秀華 

 地址 Endereço : 中國陝西省西鄉縣司上鄉田壩村五組 

 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（皮製）；毛皮製覆

蓋物；皮製繫帶；皮製帶子；傘；傘套；手杖；繫狗皮帶；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/098442

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/17

[730] 申請人 Requerente : 楊秀華 

 地址 Endereço : 中國陝西省西鄉縣司上鄉田壩村五組 

 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）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098492

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/20

[730] 申請人 Requerente : 蘇州熙瑞投資管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省蘇州工業園區東湖大郡花園149幢102室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 甜食；茶飲料；糕點；咖啡；穀粉製食品；穀類製品；冰淇淋；麵包；穀粉製食用麵團；以穀物為

主的零食小吃。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098493

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/20

[730] 申請人 Requerente : 蘇州熙瑞投資管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省蘇州工業園區東湖大郡花園149幢102室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 飯店商業管理；特許經營的商業管理；進出口代理；替他人推銷；市場營銷；替他人採購（替其

他企業購買商品或服務）；廣告；工商管理輔助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098494

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/20

[730] 申請人 Requerente : 蘇州熙瑞投資管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省蘇州工業園區東湖大郡花園149幢102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 : 咖啡館；餐廳；飯店；流動飲食供應；自助餐廳；茶館；酒吧服務；烹飪設備出租；快餐館；提供

野營場地設施。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098506

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/20

[730] 申請人 Requerente : Tempnology LLC

 地址 Endereço : 210 Commerce Way, Suite 100, Portsmouth, New Hampshire 03801, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Curativos de compressão, ligaduras de compressão, ligaduras e curativos elásticos para uso 

terapêutico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098507

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/20

[730] 申請人 Requerente : Tempnology LLC

 地址 Endereço : 210 Commerce Way, Suite 100, Portsmouth, New Hampshire 03801, 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 t-shirts, camisas, camisolas curtas, calções, camisas de manga 

comprida, camisolas para treino, calças para treino, peúgas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098954

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais metálicos para construção; construções metálicas 

transportáveis; materiais metálicos para vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; 

ferragens, pequenos artigos metálicos de quinquilharia; canos e tubos de metal; cofres; 

artigos em metal não incluídos noutras classes; minérios; figurinhas (estatuetas), estátuas, 
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estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de metais 

comuns ou de suas ligas; bustos metálicos; placas memoriais de metais; obras de arte de 

metais comuns; caixas de metal comum.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098955

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente); cutelaria; armas brancas; na-

valhas para a barba; cutelaria de mesa (facas, garfos e colheres); talheres de prata (facas, 

garfos e colheres).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098956

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador (programas), gravados; software para computador; aplicação 

de software; discos, magnético; disquetes; discos compactos (memória apenas de leitura); 

cartões magnéticos codificados; dados de média magnéticos; unidades de cassetes magné-

ticas para computadores; meios de dados ópticos; discos óptico; publicações electrónicas, 

descarregáveis; publicações electrónicas em CDs, DVDs, CD-ROMS ou outros meios de 

gravação digital; programas de computador (software descarregáveis); arquivos musicais 
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descarregáveis; arquivos de imagens descarregáveis; tiras de gravações de som; filme ci-

nematográfico revelado; filmes impressionados; discos de gravação de som; suportes de 

gravação de som; tiras de gravação de som; CDs; DVDs; CD-ROMs; meios de gravação 

digital; cassetes magnéticas; vídeo tapes; vídeo cassetes; meios de dados magnético e óp-

tico; disquetes; discos magnético e ópticos; fotografia de slides; transparências fotografia; 

transparências (slides); aparelhos de ensino; aparelhos de controlo eléctrico; publicação 

electrónica (descarregáveis) fornecidas em linha a partir de bases de dados informáticas ou 

uma rede global informática; CDs, DVDs, CD-ROMs pré-gravados, cassetes magnéticas; 

videocassetes, cassetes de vídeo relativa com desenvolvimentos científico, política, cultural, 

educação, literário ou económicos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098957

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronomé-

tricos; medalhas; medalhões (joalharia); moedas; distintivos em metal precioso; relógios; 

relógios de parede e de mesa; travessas em metal precioso; botões de punho; argolas para 

chaves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); molas de gravata; fivelas em metais 

preciosos; metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não 

incluídos noutras classes; alfinetes de peito (joalharia); emblemas de cobre; obras de arte 

em metais preciosos; bustos em metais preciosos; ornamentos e trabalho de arte em metais 

preciosos; ornamentos (joalharia); figurinhas (estatuetas), estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas em metais preciosos ou em plaqué; 

comemorativos travessas em metais preciosos ou em plaqué; jades; esculturas de jade (jo-

alharia); caixas em metais preciosos; artes e artesanatos de prata; ornamentos e obras de 

arte em prata.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.
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[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098958

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de es-

critório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais 

plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressoras; blocos 

para impressoras; publicações impressas; cartazes; periódicos; livros; revistas; boletins in-

formativos; albumes; bilhetes; panfletos; blocos de notas; folhas de papel (artigos de pape-

laria); catálogos; envelopes; manuais (manuais); folhetos; panfletos; cartões de convite; cer-

tificado; cartões de identificação; calendários; agendas; materiais impressos de publicidade; 

panfletos com vedação; ficheiros de documentos (artigos de papelaria); arquivadores para 

papéis; capas (artigos de papelaria); instrumentos de escrita; carimbos (selos); selos postais; 

marcadores para livros; marcadores cartões; representação gráfica; fotografias, litografias, 

mapas geográficos, almanaques, quadros publicitários de papel ou de cartão, sacos (enve-

lopes, bolsas) em papel ou plástico, para embalagem; materiais impressos; certidão impres-

sas; cupões; lápis; anteparos para livros; facas para cortar papel (cortador); decalcomanias, 

bandeiras de papel; artigos de cartão; fichas de controle; cartões; oleografias; estojos para 

canetas; cartões de convite; cartões de felicitações; cartão notificação (artigos de papela-

ria); capas para passaporte (feitos de couro); blocos de memorandos; sacos plásticos ou de 

papel, para embalagem; artigos de papelaria; autocolantes; bandeiras (de papel); artigos de 

cartão; emblemas de identificação; folhetos, panfletos e brochuras, em particular relativa 

com desenvolvimentos científico, política, cultural, educação, literário ou económicos; pa-

pel para escrever; blocos de apontamentos; cartões de aviso (artigos de papelaria); quadros.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098959

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; chicotes, arreios e selaria; malas; sacos de mão; carteiras para cartões de visita 

(porta-notas); mochilas; carteiras de bolso; pastas para documentos; malas (envelopes, bol-

sas) de couro, para embalagem; pastas; porta-chaves; estojo em lona; caixas de cabedal e de 

imitação de couro; artigo de viagem (em couro); carteiras para passaporte (couro).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098960

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Materiais de construção (não metálicos); tubos rígidos não metálicos para a construção; 

asfalto, pez e betume; edifícios transportáveis não metálicos; monumentos, sem ser de me-

tal; obras de arte de pedra, betão ou mármore; figurinhas (estatuetas), estátuas, estatuetas, 

miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de pedra, betão ou 

mármore; pratos comemorativos de pedra, betão ou mármore; placas comemorativas, sem 

ser de metal.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098961

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, 

cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, conchas, âmbar, madrepérola, espu-

ma do mar e substitutos para todos estes materiais, ou em plástico; obras de arte em madei-

ra, cera, gesso ou plástico; bustos de madeira, cera, gesso ou plástico; figurinhas (estatuetas), 

estátuas, estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de 

madeira, cera, gesso, plástico ou resina; placas memoriais de madeira, cera, gesso, plástico 

ou resina; tabuletas de madeira ou plástico; almofadas; decorações feitas de madeira; de-

corações de parede de mármore, gesso, plástico, cera ou madeira; ornamentos, trabalho de 

arte e obras de arte de chifre, osso, marfim, e conchas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098962

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; artigos para limpeza; palha-

-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de vidro usado na construção); 

artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras classes; obras de arte em por-

celana, cerâmica, faiança ou vidro; figurinhas (estatuetas), estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de cristal, porcelana, cerâmica, 

faiança ou vidro; pratos comemorativos de cristal, porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; 

bustos de porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; artes e artesanatos em cristal; ornamentos 

(estátuas) feitos de porcelana, vidros, cristal, cerâmica, china, faiança ou vidro; chávenas; 

canecas; canecas de café; louça de cerâmica; conjuntos de chá (louça de mesa); louça de ce-

râmica; tigelas para beber.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/098963

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e artigos têxteis, não incluídos noutras classes; cobertas para cama; cobertas para 

mesa; tecidos para estofos; tapeçarias para parede de tecidos; bordados de seda; toalhas de 

tecido; mantas; roupa de cama; cobertas para cama; toalhas de cama; cobertores de cama; 

toalhas individuais (sem ser de papel); estandartes (sem ser de papel); bandeiras (sem ser 

de papel); guardanapos de pano; algodão e tecido tricotado para estandartes e bandeiras 

para usar em publicidades e exibições.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098964

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; lenços de cabeça; luvas (vestuário); faixas para vestuário; 

cintos (vestuário); faixas para a transpiração; gravatas; laços de pescoço.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098965

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong
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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 : 26

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

ciais; emblemas para vestuário, sem ser em metal precioso; alfinetes de peito (acessórios de 

vestuário); braçadeiras; fitas com prémio; emblemas (botões) (ornamentos novidade); alfi-

netes de peito para vestuário (que não sejam emblemas de metais preciosos); emblemas ou 

remendos de tecido.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098966

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes; decora-

ções para árvores de Natal; brinquedos; aparelhos para praticar de desporto; sacos adap-

tados para transportar artigos desportivos; bolas (artigos desportivos); bolas para jogos; 

tacos de golfe; sacos de golfe; bolas de golfe; luvas para desporto; faixas para o punho para 

praticar desporto; cartas de jogar; aparelhos de diversão.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098967

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; serviços de escritório; assis-

tência em gestão comercial; relações públicas; informações comerciais; organização de ex-

posições; organização de exposições técnicas; organização de exposições para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de actividades promocionais; preparação, organização e 

condução de exposições para fins de publicidade, promoções, marketing, caridade ou sem 

fins lucrativos; pesquisa de patrocínios; serviços de informações, consultoria, e assessoria 

relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098968

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; serviços finan-

ceiros; fundos de investimento; gestão financeira; patrocínio financeiro; análise financeira; 

consultadoria financeira; informação financeira; gestão imobiliária; locação imobiliária; 

angariação de fundos para caridade; fideicomissos; preparação de colectas de caridade (para 

terceiros); serviços de agência de colectas de caridade; angariação de fundos para caridade 

relacionados com programas de ajuda internacional, bolsas de estudo e humanitárias, edu-

cação, serviços de segurança social, redução de pobreza, programas de intercâmbio cultural 

ou fins filantrópicos; fornecimento de informação financeira relacionada com actividades e 

eventos filantrópicos (assuntos monetários), caridade, organizações de caridade e caridade 

e angariação de fundos; organização de colectas; serviços de informações, consultoria, e 

assessoria relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/098969

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; serviços de painéis electrónicos (serviços de telecomunicações); for-

necimento de ligações de telecomunicações a redes globais informáticas; fornecimento de 

salas de conversa na internet; fornecimento de fóruns on-line; fornecimento de acesso a 

base de dados; fornecimento de acesso de utilizador a redes globais informáticas; serviços 

de videoconferência; transmissão de arquivos digitais; envio de mensagens.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098970

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

atribuição de prémios ou diplomas; preparação e condução de cerimónias de entrega de 

prémios; locação de programas de entrega de prémios; organização de cerimónias ou es-

pectáculos de entrega de prémios; apresentação de prémios; organização de concursos; or-

ganização de concursos para fins educacionais e de entretenimento; informações educacio-

nais; preparação e condução de colóquios, conferências, congressos, palestras, seminários 

ou simpósios; organização de exposições para fins culturais ou educacionais; preparação 

e organização de concertos musicais; organização de eventos de caridade; publicação de 

livros, imagens e textos (sem ser textos publicitários); publicação de livros e jornais electró-

nicos on-line; serviços de publicações; serviços de publicações electrónicas; publicação de 

livros, assuntos educacionais, livros de instruções, revistas, mapas, publicações médicas e 

cuidados de saúde, publicações médicas, boletins informativos, jornais, impressos ou tex-

tos (sem ser textos publicitários); publicação de literatura (sem ser materiais publicitários); 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de filmes; 

produção de espectáculos, filmes cinematográficos, rádio, difusão ou programas de televi-

são; planeamento de festas (entretenimento); serviços de fotografia; serviços de gravação e 

produção de áudio; planeamento, produção e distribuição de programas áudio, programas 

visuais, programas de vídeo, programas de rádio, programas de televisão, gravações áudio, 

livros, filmes cinematográficos, filmes, vídeos de televisão de música, discos; produção e 
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apresentação de gravações de dados, imagens, gráficos e sons; produção e aluguer de mate-

riais educacionais e de instrução; produção de CDs, CD-ROMs, DVDs, cassetes de vídeo 

ou cassetes; instalações de museu; educação e desenvolvimento; bibliotecas ambulantes; 

serviços de publicação de livros; informação de educação e desenvolvimento; aluguer de 

gravações de som e filmes; serviço repórteres notícias; publicação de cassetes de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098971

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; ser-

viços de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e softwa-

re informático; locação de páginas na rede relacionados com serviços de caridade; criação 

e manutenção de páginas na rede para terceiros; promoção de ciência e pesquisa; topo-

grafia; aluguer de software informático, programas informáticos ou sistemas informáticos; 

actualização de software informático; programas informáticos ou sistemas informáticos, 

estilo (desenho industrial), desenhos de artes gráficas; engenharia e estudos de projectos 

técnicos; promoção de ciência, pesquisa e paz; promoção de ciência e pesquisa, em particu-

lar nos campos da física, química e fisiologia médica, e no campo da literatura; informação 

e inovação e desenvolvimento científico; serviços informáticos, nomeadamente, criação 

de comunidades virtuais para utilizadores registados para organizar grupos e eventos, 

participarem em debates, e envolver em redes sociais, negócios e comunidades; serviços 

informáticos, nomeadamente, locação de instalações electrónicas para terceiros para orga-

nização e condução de reuniões, eventos e debates interactivos via redes de comunicação; 

fornecimento de serviços de pedidos (ASP) com software para permitir ou facilitar o carre-

gamento, descarregamento, fluxo, indexar, exibir, publicação de diário on-line (blogging), 

ligar, partilhar ou o contrário fornecimento de media electrónica ou informação através de 

redes de comunicação; fornecimento de aplicações de software de uso temporário on-line 

para redes sociais, criando uma comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, ima-

gem fotográficas, texto, gráficos e dados; fornecimento de uma página na rede apresentan-

do tecnologia que permite os utilizadores on-line para criar perfis pessoais apresentando 

informação de redes sociais e para transferir e partilhar tais informações entre múltiplas 

páginas da rede; serviços de informações, consultoria, e assessoria relacionados com os 

serviços acima referidos.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098972

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços legais; serviços de segurança para a protecção de imóveis e pessoas; serviços so-

ciais e pessoais prestados por terceiros para solver necessidades de pessoas; gestão de direi-

tos de autorias; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de uma associação inter-

nacional para incentivar, fomentar, supervisionar, coordenar e estabelecer serviço comu-

nitário e promover a compreensão, boa vontade e paz internacional através de serviços de 

programas filantrópicos e comunitários; fornecimento de serviços humanitários e incentivo 

de elevados padrões éticos na vida pessoal e profissional; serviços no incentivo e na exten-

são da filosofia do serviço como uma base de empreendimento digno; incentivar e promo-

ver a sensibilização do público para a necessidade de programas de intercâmbio culturais, 

humanitários e educacionais; todos sendo serviços pessoais ou sociais prestados para solver 

necessidades de pessoas, de uma comunidade ou de um grupo de pessoas; criação, forneci-

mento e manutenção de páginas na rede (fornecimento de informação relacionada com ac-

tividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais via internet); fornecimento de 

informação relacionada com actividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais 

via páginas na rede; serviços de informação computorizados relacionados com serviços hu-

manitários, comunitários e pessoais; tudo incluído na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098973

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited
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 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais metálicos para construção; construções metálicas 

transportáveis; materiais metálicos para vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; 

ferragens, pequenos artigos metálicos de quinquilharia; canos e tubos de metal; cofres; 

artigos em metal não incluídos noutras classes; minérios; figurinhas (estatuetas), estátuas, 

estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de metais 

comuns ou de suas ligas; bustos metálicos; placas memoriais de metais; obras de arte de 

metais comuns; caixas de metal comum.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098974

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente); cutelaria; armas brancas; na-

valhas para a barba; cutelaria de mesa (facas, garfos e colheres); talheres de prata (facas, 

garfos e colheres).

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098975

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador (programas), gravados; software para computador; aplicação 

de software; discos, magnético; disquetes; discos compactos (memória apenas de leitura); 

cartões magnéticos codificados; dados de média magnéticos; unidades de cassetes magné-

ticas para computadores; meios de dados ópticos; discos óptico; publicações electrónicas, 

descarregáveis; publicações electrónicas em CDs, DVDs, CD-ROMS ou outros meios de 

gravação digital; programas de computador (software descarregáveis); arquivos musicais 

descarregáveis; arquivos de imagens descarregáveis; tiras de gravações de som; filme ci-

nematográfico revelado; filmes impressionados; discos de gravação de som; suportes de 

gravação de som; tiras de gravação de som; CDs; DVDs; CD-ROMs; meios de gravação 

digital; cassetes magnéticas; vídeo tapes; vídeo cassetes; meios de dados magnético e óp-

tico; disquetes; discos magnético e ópticos; fotografia de slides; transparências fotografia; 

transparências (slides); aparelhos de ensino; aparelhos de controlo eléctrico; publicação 

electrónica (descarregáveis) fornecidas em linha a partir de bases de dados informáticas ou 

uma rede global informática; CDs, DVDs, CD-ROMs pré-gravados, cassetes magnéticas; 

videocassetes, cassetes de vídeo relativa com desenvolvimentos científico, política, cultural, 

educação, literário ou económicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098976

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronomé-

tricos; medalhas; medalhões (joalharia); moedas; distintivos em metal precioso; relógios; 

relógios de parede e de mesa; travessas em metal precioso; botões de punho; argolas para 

chaves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); molas de gravata; fivelas em metais 

preciosos; metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não 

incluídos noutras classes; alfinetes de peito (joalharia); emblemas de cobre; obras de arte 

em metais preciosos; bustos em metais preciosos; ornamentos e trabalho de arte em metais 

preciosos; ornamentos (joalharia); figurinhas (estatuetas), estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas em metais preciosos ou em plaqué; 

comemorativos travessas em metais preciosos ou em plaqué; jades; esculturas de jade (joa-

lharia); caixas em metais preciosos; artes e artesanatos de prata; ornamentos e obras de 

arte em prata.
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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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098977

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de es-

critório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais 

plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressoras; blocos 

para impressoras; publicações impressas; cartazes; periódicos; livros; revistas; boletins in-

formativos; albumes; bilhetes; panfletos; blocos de notas; folhas de papel (artigos de pape-

laria); catálogos; envelopes; manuais (manuais); folhetos; panfletos; cartões de convite; cer-

tificado; cartões de identificação; calendários; agendas; materiais impressos de publicidade; 

panfletos com vedação; ficheiros de documentos (artigos de papelaria); arquivadores para 

papéis; capas (artigos de papelaria); instrumentos de escrita; carimbos (selos); selos postais; 

marcadores para livros; marcadores cartões; representação gráfica; fotografias, litografias, 

mapas geográficos, almanaques, quadros publicitários de papel ou de cartão, sacos (envelo-

pes, bolsas) em papel ou plástico, para embalagem; materiais impressos; certidão impressas; 

cupões; lápis; anteparos para livros; facas para cortar papel (cortador); decalcomanias, 

bandeiras de papel; artigos de cartão; fichas de controle; cartões; oleografias; estojos para 

canetas; cartões de convite; cartões de felicitações; cartão notificação (artigos de papela-

ria); capas para passaporte (feitos de couro); blocos de memorandos; sacos plásticos ou de 

papel, para embalagem; artigos de papelaria; autocolantes; bandeiras (de papel); artigos de 

cartão; emblemas de identificação; folhetos, panfletos e brochuras, em particular relativa 

com desenvolvimentos científico, política, cultural, educação, literário ou económicos; pa-

pel para escrever; blocos de apontamentos; cartões de aviso (artigos de papelaria); quadros.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/098978

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; chicotes, arreios e selaria; malas; sacos de mão; carteiras para cartões de visita 

(porta-notas); mochilas; carteiras de bolso; pastas para documentos; malas (envelopes, bol-

sas) de couro, para embalagem; pastas; porta-chaves; estojo em lona; caixas de cabedal e de 

imitação de couro; artigo de viagem (em couro); carteiras para passaporte (couro).

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098979

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Materiais de construção (não metálicos); tubos rígidos não metálicos para a construção; 

asfalto, pez e betume; edifícios transportáveis não metálicos; monumentos, sem ser de me-

tal; obras de arte de pedra, betão ou mármore; figurinhas (estatuetas), estátuas, estatuetas, 

miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de pedra, betão ou 

mármore; pratos comemorativos de pedra, betão ou mármore; placas comemorativas, sem 

ser de metal.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098980

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28
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[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, 

cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, conchas, âmbar, madrepérola, espu-

ma do mar e substitutos para todos estes materiais, ou em plástico; obras de arte em madei-

ra, cera, gesso ou plástico; bustos de madeira, cera, gesso ou plástico; figurinhas (estatuetas), 

estátuas, estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de 

madeira, cera, gesso, plástico ou resina; placas memoriais de madeira, cera, gesso, plástico 

ou resina; tabuletas de madeira ou plástico; almofadas; decorações feitas de madeira; de-

corações de parede de mármore, gesso, plástico, cera ou madeira; ornamentos, trabalho de 

arte e obras de arte de chifre, osso, marfim, e conchas.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098981

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; artigos para limpeza; palha-

-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de vidro usado na construção); 

artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras classes; obras de arte em por-

celana, cerâmica, faiança ou vidro; figurinhas (estatuetas), estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de cristal, porcelana, cerâmica, 

faiança ou vidro; pratos comemorativos de cristal, porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; 

bustos de porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; artes e artesanatos em cristal; ornamentos 

(estátuas) feitos de porcelana, vidros, cristal, cerâmica, china, faiança ou vidro; chávenas; 

canecas; canecas de café; louça de cerâmica; conjuntos de chá (louça de mesa); louça de ce-

râmica; tigelas para beber.

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098982

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e artigos têxteis, não incluídos noutras classes; cobertas para cama; cobertas para 

mesa; tecidos para estofos; tapeçarias para parede de tecidos; bordados de seda; toalhas de 

tecido; mantas; roupa de cama; cobertas para cama; toalhas de cama; cobertores de cama; 

toalhas individuais (sem ser de papel); estandartes (sem ser de papel); bandeiras (sem ser 

de papel); guardanapos de pano; algodão e tecido tricotado para estandartes e bandeiras 

para usar em publicidades e exibições.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098983

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; lenços de cabeça; luvas (vestuário); faixas para vestuário; 

cintos (vestuário); faixas para a transpiração; gravatas; laços de pescoço.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098984

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28
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[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

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

ciais; emblemas para vestuário, sem ser em metal precioso; alfinetes de peito (acessórios de 

vestuário); braçadeiras; fitas com prémio; emblemas (botões) (ornamentos novidade); alfi-

netes de peito para vestuário (que não sejam emblemas de metais preciosos); emblemas ou 

remendos de tecido.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098985

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes; decora-

ções para árvores de Natal; brinquedos; aparelhos para praticar de desporto; sacos adaptados 

para transportar artigos desportivos; bolas (artigos desportivos); bolas para jogos; tacos de 

golfe; sacos de golfe; bolas de golfe; luvas para desporto; faixas para o punho para praticar 

desporto; cartas de jogar; aparelhos de diversão.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098986

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; serviços de escritório; assis-

tência em gestão comercial; relações públicas; informações comerciais; organização de ex-

posições; organização de exposições técnicas; organização de exposições para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de actividades promocionais; preparação, organização e 

condução de exposições para fins de publicidade, promoções, marketing, caridade ou sem 

fins lucrativos; pesquisa de patrocínios; serviços de informações, consultoria, e assessoria 

relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098987

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; serviços finan-

ceiros; fundos de investimento; gestão financeira; patrocínio financeiro; análise financeira; 

consultadoria financeira; informação financeira; gestão imobiliária; locação imobiliária; 

angariação de fundos para caridade; fideicomissos; preparação de colectas de caridade (para 

terceiros); serviços de agência de colectas de caridade; angariação de fundos para caridade 

relacionados com programas de ajuda internacional, bolsas de estudo e humanitárias, edu-

cação, serviços de segurança social, redução de pobreza, programas de intercâmbio cultural 

ou fins filantrópicos; fornecimento de informação financeira relacionada com actividades e 

eventos filantrópicos (assuntos monetários), caridade, organizações de caridade e caridade 

e angariação de fundos; organização de colectas; serviços de informações, consultoria, e 

assessoria relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/098988

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; serviços de painéis electrónicos (serviços de telecomunicações); for-

necimento de ligações de telecomunicações a redes globais informáticas; fornecimento de 

salas de conversa na internet; fornecimento de fóruns on-line; fornecimento de acesso a 

base de dados; fornecimento de acesso de utilizador a redes globais informáticas; serviços 

de videoconferência; transmissão de arquivos digitais; envio de mensagens.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098989

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

atribuição de prémios ou diplomas; preparação e condução de cerimónias de entrega de 

prémios; locação de programas de entrega de prémios; organização de cerimónias ou es-

pectáculos de entrega de prémios; apresentação de prémios; organização de concursos; or-

ganização de concursos para fins educacionais e de entretenimento; informações educacio-

nais; preparação e condução de colóquios, conferências, congressos, palestras, seminários 

ou simpósios; organização de exposições para fins culturais ou educacionais; preparação 

e organização de concertos musicais; organização de eventos de caridade; publicação de 

livros, imagens e textos (sem ser textos publicitários); publicação de livros e jornais electró-

nicos on-line; serviços de publicações; serviços de publicações electrónicas; publicação de 

livros, assuntos educacionais, livros de instruções, revistas, mapas, publicações médicas e 

cuidados de saúde, publicações médicas, boletins informativos, jornais, impressos ou tex-

tos (sem ser textos publicitários); publicação de literatura (sem ser materiais publicitários); 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de filmes; 

produção de espectáculos, filmes cinematográficos, rádio, difusão ou programas de televi-

são; planeamento de festas (entretenimento); serviços de fotografia; serviços de gravação e 

produção de áudio; planeamento, produção e distribuição de programas áudio, programas 

visuais, programas de vídeo, programas de rádio, programas de televisão, gravações áudio, 

livros, filmes cinematográficos, filmes, vídeos de televisão de música, discos; produção e 
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apresentação de gravações de dados, imagens, gráficos e sons; produção e aluguer de mate-

riais educacionais e de instrução; produção de CDs, CD-ROMs, DVDs, cassetes de vídeo 

ou cassetes; instalações de museu; educação e desenvolvimento; bibliotecas ambulantes; 

serviços de publicação de livros; informação de educação e desenvolvimento; aluguer de 

gravações de som e filmes; serviço repórteres notícias; publicação de cassetes de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098990

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; ser-

viços de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e softwa-

re informático; locação de páginas na rede relacionados com serviços de caridade; criação 

e manutenção de páginas na rede para terceiros; promoção de ciência e pesquisa; topo-

grafia; aluguer de software informático, programas informáticos ou sistemas informáticos; 

actualização de software informático; programas informáticos ou sistemas informáticos, 

estilo (desenho industrial), desenhos de artes gráficas; engenharia e estudos de projectos 

técnicos; promoção de ciência, pesquisa e paz; promoção de ciência e pesquisa, em particu-

lar nos campos da física, química e fisiologia médica, e no campo da literatura; informação 

e inovação e desenvolvimento científico; serviços informáticos, nomeadamente, criação 

de comunidades virtuais para utilizadores registados para organizar grupos e eventos, 

participarem em debates, e envolver em redes sociais, negócios e comunidades; serviços 

informáticos, nomeadamente, locação de instalações electrónicas para terceiros para orga-

nização e condução de reuniões, eventos e debates interactivos via redes de comunicação; 

fornecimento de serviços de pedidos (ASP) com software para permitir ou facilitar o carre-

gamento, descarregamento, fluxo, indexar, exibir, publicação de diário on-line (blogging), 

ligar, partilhar ou o contrário fornecimento de media electrónica ou informação através de 

redes de comunicação; fornecimento de aplicações de software de uso temporário on-line 

para redes sociais, criando uma comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, ima-

gem fotográficas, texto, gráficos e dados; fornecimento de uma página na rede apresentan-

do tecnologia que permite os utilizadores on-line para criar perfis pessoais apresentando 

informação de redes sociais e para transferir e partilhar tais informações entre múltiplas 

páginas da rede; serviços de informações, consultoria, e assessoria relacionados com os 

serviços acima referidos.
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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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098991

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços legais; serviços de segurança para a protecção de imóveis e pessoas; serviços so-

ciais e pessoais prestados por terceiros para solver necessidades de pessoas; gestão de direi-

tos de autorias; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de uma associação inter-

nacional para incentivar, fomentar, supervisionar, coordenar e estabelecer serviço comu-

nitário e promover a compreensão, boa vontade e paz internacional através de serviços de 

programas filantrópicos e comunitários; fornecimento de serviços humanitários e incentivo 

de elevados padrões éticos na vida pessoal e profissional; serviços no incentivo e na exten-

são da filosofia do serviço como uma base de empreendimento digno; incentivar e promo-

ver a sensibilização do público para a necessidade de programas de intercâmbio culturais, 

humanitários e educacionais; todos sendo serviços pessoais ou sociais prestados para solver 

necessidades de pessoas, de uma comunidade ou de um grupo de pessoas; criação, forneci-

mento e manutenção de páginas na rede (fornecimento de informação relacionada com ac-

tividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais via internet); fornecimento de 

informação relacionada com actividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais 

via páginas na rede; serviços de informação computorizados relacionados com serviços hu-

manitários, comunitários e pessoais; tudo incluído na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388258 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098992

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong
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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 : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais metálicos para construção; construções metálicas 

transportáveis; materiais metálicos para vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; 

ferragens, pequenos artigos metálicos de quinquilharia; canos e tubos de metal; cofres; 

artigos em metal não incluídos noutras classes; minérios; figurinhas (estatuetas), estátuas, 

estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de metais 

comuns ou de suas ligas; bustos metálicos; placas memoriais de metais; obras de arte de 

metais comuns; caixas de metal comum.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098993

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente); cutelaria; armas brancas; na-

valhas para a barba; cutelaria de mesa (facas, garfos e colheres); talheres de prata (facas, 

garfos e colheres).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098994

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador (programas), gravados; software para computador; aplicação 

de software; discos, magnético; disquetes; discos compactos (memória apenas de leitura); 

cartões magnéticos codificados; dados de média magnéticos; unidades de cassetes magné-

ticas para computadores; meios de dados ópticos; discos óptico; publicações electrónicas, 

descarregáveis; publicações electrónicas em CDs, DVDs, CD-ROMS ou outros meios de 

gravação digital; programas de computador (software descarregáveis); arquivos musicais 

descarregáveis; arquivos de imagens descarregáveis; tiras de gravações de som; filme ci-

nematográfico revelado; filmes impressionados; discos de gravação de som; suportes de 

gravação de som; tiras de gravação de som; CDs; DVDs; CD-ROMs; meios de gravação 

digital; cassetes magnéticas; vídeo tapes; vídeo cassetes; meios de dados magnético e óp-

tico; disquetes; discos magnético e ópticos; fotografia de slides; transparências fotografia; 

transparências (slides); aparelhos de ensino; aparelhos de controlo eléctrico; publicação 

electrónica (descarregáveis) fornecidas em linha a partir de bases de dados informáticas ou 

uma rede global informática; CDs, DVDs, CD-ROMs pré-gravados, cassetes magnéticas; 

videocassetes, cassetes de vídeo relativa com desenvolvimentos científico, política, cultural, 

educação, literário ou económicos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098995

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronomé-

tricos; medalhas; medalhões (joalharia); moedas; distintivos em metal precioso; relógios; 

relógios de parede e de mesa; travessas em metal precioso; botões de punho; argolas para 

chaves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); molas de gravata; fivelas em metais 

preciosos; metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não 

incluídos noutras classes; alfinetes de peito (joalharia); emblemas de cobre; obras de arte 

em metais preciosos; bustos em metais preciosos; ornamentos e trabalho de arte em metais 

preciosos; ornamentos (joalharia); figurinhas (estatuetas), estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas em metais preciosos ou em plaqué; 

comemorativos travessas em metais preciosos ou em plaqué; jades; esculturas de jade (jo-

alharia); caixas em metais preciosos; artes e artesanatos de prata; ornamentos e obras de 

arte em prata.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098996

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de es-

critório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais 

plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressoras; blocos 

para impressoras; publicações impressas; cartazes; periódicos; livros; revistas; boletins in-

formativos; albumes; bilhetes; panfletos; blocos de notas; folhas de papel (artigos de pape-

laria); catálogos; envelopes; manuais (manuais); folhetos; panfletos; cartões de convite; cer-

tificado; cartões de identificação; calendários; agendas; materiais impressos de publicidade; 

panfletos com vedação; ficheiros de documentos (artigos de papelaria); arquivadores para 

papéis; capas (artigos de papelaria); instrumentos de escrita; carimbos (selos); selos postais; 

marcadores para livros; marcadores cartões; representação gráfica; fotografias, litografias, 

mapas geográficos, almanaques, quadros publicitários de papel ou de cartão, sacos (enve-

lopes, bolsas) em papel ou plástico, para embalagem; materiais impressos; certidão impres-

sas; cupões; lápis; anteparos para livros; facas para cortar papel (cortador); decalcomanias, 

bandeiras de papel; artigos de cartão; fichas de controle; cartões; oleografias; estojos para 

canetas; cartões de convite; cartões de felicitações; cartão notificação (artigos de papela-

ria); capas para passaporte (feitos de couro); blocos de memorandos; sacos plásticos ou de 

papel, para embalagem; artigos de papelaria; autocolantes; bandeiras (de papel); artigos de 

cartão; emblemas de identificação; folhetos, panfletos e brochuras, em particular relativa 

com desenvolvimentos científico, política, cultural, educação, literário ou económicos; pa-

pel para escrever; blocos de apontamentos; cartões de aviso (artigos de papelaria); quadros.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/098997

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; chicotes, arreios e selaria; malas; sacos de mão; carteiras para cartões de visita 

(porta-notas); mochilas; carteiras de bolso; pastas para documentos; malas (envelopes, bol-

sas) de couro, para embalagem; pastas; porta-chaves; estojo em lona; caixas de cabedal e de 

imitação de couro; artigo de viagem (em couro); carteiras para passaporte (couro).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098998

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Materiais de construção (não metálicos); tubos rígidos não metálicos para a construção; 

asfalto, pez e betume; edifícios transportáveis não metálicos; monumentos, sem ser de me-

tal; obras de arte de pedra, betão ou mármore; figurinhas (estatuetas), estátuas, estatuetas, 

miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de pedra, betão ou 

mármore; pratos comemorativos de pedra, betão ou mármore; placas comemorativas, sem 

ser de metal.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/098999

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, 

cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, conchas, âmbar, madrepérola, espu-

ma do mar e substitutos para todos estes materiais, ou em plástico; obras de arte em madei-

ra, cera, gesso ou plástico; bustos de madeira, cera, gesso ou plástico; figurinhas (estatuetas), 

estátuas, estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de 

madeira, cera, gesso, plástico ou resina; placas memoriais de madeira, cera, gesso, plástico 

ou resina; tabuletas de madeira ou plástico; almofadas; decorações feitas de madeira; de-

corações de parede de mármore, gesso, plástico, cera ou madeira; ornamentos, trabalho de 

arte e obras de arte de chifre, osso, marfim, e conchas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099000

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; artigos para limpeza; palha-

-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de vidro usado na construção); 

artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras classes; obras de arte em por-

celana, cerâmica, faiança ou vidro; figurinhas (estatuetas), estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de cristal, porcelana, cerâmica, 

faiança ou vidro; pratos comemorativos de cristal, porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; 

bustos de porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; artes e artesanatos em cristal; ornamentos 

(estátuas) feitos de porcelana, vidros, cristal, cerâmica, china, faiança ou vidro; chávenas; 

canecas; canecas de café; louça de cerâmica; conjuntos de chá (louça de mesa); louça de ce-

râmica; tigelas para beber.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099001

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e artigos têxteis, não incluídos noutras classes; cobertas para cama; cobertas para 

mesa; tecidos para estofos; tapeçarias para parede de tecidos; bordados de seda; toalhas de 

tecido; mantas; roupa de cama; cobertas para cama; toalhas de cama; cobertores de cama; 

toalhas individuais (sem ser de papel); estandartes (sem ser de papel); bandeiras (sem ser 

de papel); guardanapos de pano; algodão e tecido tricotado para estandartes e bandeiras 

para usar em publicidades e exibições.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099002

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; lenços de cabeça; luvas (vestuário); faixas para vestuário; 

cintos (vestuário); faixas para a transpiração; gravatas; laços de pescoço.



13200 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 28 期 —— 2015 年 7 月 15 日

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099003

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

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

ciais; emblemas para vestuário, sem ser em metal precioso; alfinetes de peito (acessórios de 

vestuário); braçadeiras; fitas com prémio; emblemas (botões) (ornamentos novidade); alfi-

netes de peito para vestuário (que não sejam emblemas de metais preciosos); emblemas ou 

remendos de tecido.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099004

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes; decora-

ções para árvores de Natal; brinquedos; aparelhos para praticar de desporto; sacos adap-

tados para transportar artigos desportivos; bolas (artigos desportivos); bolas para jogos; 

tacos de golfe; sacos de golfe; bolas de golfe; luvas para desporto; faixas para o punho para 

praticar desporto; cartas de jogar; aparelhos de diversão.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099005

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; serviços de escritório; assis-

tência em gestão comercial; relações públicas; informações comerciais; organização de ex-

posições; organização de exposições técnicas; organização de exposições para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de actividades promocionais; preparação, organização e 

condução de exposições para fins de publicidade, promoções, marketing, caridade ou sem 

fins lucrativos; pesquisa de patrocínios; serviços de informações, consultoria, e assessoria 

relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099006

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; serviços finan-

ceiros; fundos de investimento; gestão financeira; patrocínio financeiro; análise financeira; 

consultadoria financeira; informação financeira; gestão imobiliária; locação imobiliária; 

angariação de fundos para caridade; fideicomissos; preparação de colectas de caridade (para 
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terceiros); serviços de agência de colectas de caridade; angariação de fundos para caridade 

relacionados com programas de ajuda internacional, bolsas de estudo e humanitárias, edu-

cação, serviços de segurança social, redução de pobreza, programas de intercâmbio cultural 

ou fins filantrópicos; fornecimento de informação financeira relacionada com actividades e 

eventos filantrópicos (assuntos monetários), caridade, organizações de caridade e caridade 

e angariação de fundos; organização de colectas; serviços de informações, consultoria, e 

assessoria relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099007

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; serviços de painéis electrónicos (serviços de telecomunicações); for-

necimento de ligações de telecomunicações a redes globais informáticas; fornecimento de 

salas de conversa na internet; fornecimento de fóruns on-line; fornecimento de acesso a 

base de dados; fornecimento de acesso de utilizador a redes globais informáticas; serviços 

de videoconferência; transmissão de arquivos digitais; envio de mensagens.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099008

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

atribuição de prémios ou diplomas; preparação e condução de cerimónias de entrega de 

prémios; locação de programas de entrega de prémios; organização de cerimónias ou es-

pectáculos de entrega de prémios; apresentação de prémios; organização de concursos; or-

ganização de concursos para fins educacionais e de entretenimento; informações educacio-

nais; preparação e condução de colóquios, conferências, congressos, palestras, seminários 

ou simpósios; organização de exposições para fins culturais ou educacionais; preparação 

e organização de concertos musicais; organização de eventos de caridade; publicação de 

livros, imagens e textos (sem ser textos publicitários); publicação de livros e jornais electró-

nicos on-line; serviços de publicações; serviços de publicações electrónicas; publicação de 

livros, assuntos educacionais, livros de instruções, revistas, mapas, publicações médicas e 

cuidados de saúde, publicações médicas, boletins informativos, jornais, impressos ou tex-

tos (sem ser textos publicitários); publicação de literatura (sem ser materiais publicitários); 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de filmes; 

produção de espectáculos, filmes cinematográficos, rádio, difusão ou programas de televi-

são; planeamento de festas (entretenimento); serviços de fotografia; serviços de gravação e 

produção de áudio; planeamento, produção e distribuição de programas áudio, programas 

visuais, programas de vídeo, programas de rádio, programas de televisão, gravações áudio, 

livros, filmes cinematográficos, filmes, vídeos de televisão de música, discos; produção e 

apresentação de gravações de dados, imagens, gráficos e sons; produção e aluguer de mate-

riais educacionais e de instrução; produção de CDs, CD-ROMs, DVDs, cassetes de vídeo 

ou cassetes; instalações de museu; educação e desenvolvimento; bibliotecas ambulantes; 

serviços de publicação de livros; informação de educação e desenvolvimento; aluguer de 

gravações de som e filmes; serviço repórteres notícias; publicação de cassetes de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099009

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; ser-

viços de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e softwa-

re informático; locação de páginas na rede relacionados com serviços de caridade; criação 

e manutenção de páginas na rede para terceiros; promoção de ciência e pesquisa; topo-

grafia; aluguer de software informático, programas informáticos ou sistemas informáticos; 

actualização de software informático; programas informáticos ou sistemas informáticos, 
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estilo (desenho industrial), desenhos de artes gráficas; engenharia e estudos de projectos 

técnicos; promoção de ciência, pesquisa e paz; promoção de ciência e pesquisa, em particu-

lar nos campos da física, química e fisiologia médica, e no campo da literatura; informação 

e inovação e desenvolvimento científico; serviços informáticos, nomeadamente, criação 

de comunidades virtuais para utilizadores registados para organizar grupos e eventos, 

participarem em debates, e envolver em redes sociais, negócios e comunidades; serviços 

informáticos, nomeadamente, locação de instalações electrónicas para terceiros para orga-

nização e condução de reuniões, eventos e debates interactivos via redes de comunicação; 

fornecimento de serviços de pedidos (ASP) com software para permitir ou facilitar o carre-

gamento, descarregamento, fluxo, indexar, exibir, publicação de diário on-line (blogging), 

ligar, partilhar ou o contrário fornecimento de media electrónica ou informação através de 

redes de comunicação; fornecimento de aplicações de software de uso temporário on-line 

para redes sociais, criando uma comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, ima-

gem fotográficas, texto, gráficos e dados; fornecimento de uma página na rede apresentan-

do tecnologia que permite os utilizadores on-line para criar perfis pessoais apresentando 

informação de redes sociais e para transferir e partilhar tais informações entre múltiplas 

páginas da rede; serviços de informações, consultoria, e assessoria relacionados com os 

serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099010

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços legais; serviços de segurança para a protecção de imóveis e pessoas; serviços so-

ciais e pessoais prestados por terceiros para solver necessidades de pessoas; gestão de direi-

tos de autorias; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de uma associação inter-

nacional para incentivar, fomentar, supervisionar, coordenar e estabelecer serviço comu-

nitário e promover a compreensão, boa vontade e paz internacional através de serviços de 

programas filantrópicos e comunitários; fornecimento de serviços humanitários e incentivo 

de elevados padrões éticos na vida pessoal e profissional; serviços no incentivo e na exten-

são da filosofia do serviço como uma base de empreendimento digno; incentivar e promo-

ver a sensibilização do público para a necessidade de programas de intercâmbio culturais, 

humanitários e educacionais; todos sendo serviços pessoais ou sociais prestados para solver 

necessidades de pessoas, de uma comunidade ou de um grupo de pessoas; criação, forneci-

mento e manutenção de páginas na rede (fornecimento de informação relacionada com ac-

tividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais via internet); fornecimento de 
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informação relacionada com actividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais 

via páginas na rede; serviços de informação computorizados relacionados com serviços hu-

manitários, comunitários e pessoais; tudo incluído na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, verde e branco.

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099011

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais metálicos para construção; construções metálicas 

transportáveis; materiais metálicos para vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; 

ferragens, pequenos artigos metálicos de quinquilharia; canos e tubos de metal; cofres; 

artigos em metal não incluídos noutras classes; minérios; figurinhas (estatuetas), estátuas, 

estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de metais 

comuns ou de suas ligas; bustos metálicos; placas memoriais de metais; obras de arte de 

metais comuns; caixas de metal comum.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099012

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente); cutelaria; armas brancas; na-

valhas para a barba; cutelaria de mesa (facas, garfos e colheres); talheres de prata (facas, 

garfos e colheres).
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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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099013

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador (programas), gravados; software para computador; aplicação 

de software; discos, magnético; disquetes; discos compactos (memória apenas de leitura); 

cartões magnéticos codificados; dados de média magnéticos; unidades de cassetes magné-

ticas para computadores; meios de dados ópticos; discos óptico; publicações electrónicas, 

descarregáveis; publicações electrónicas em CDs, DVDs, CD-ROMS ou outros meios de 

gravação digital; programas de computador (software descarregáveis); arquivos musicais 

descarregáveis; arquivos de imagens descarregáveis; tiras de gravações de som; filme ci-

nematográfico revelado; filmes impressionados; discos de gravação de som; suportes de 

gravação de som; tiras de gravação de som; CDs; DVDs; CD-ROMs; meios de gravação 

digital; cassetes magnéticas; vídeo tapes; vídeo cassetes; meios de dados magnético e óp-

tico; disquetes; discos magnético e ópticos; fotografia de slides; transparências fotografia; 

transparências (slides); aparelhos de ensino; aparelhos de controlo eléctrico; publicação 

electrónica (descarregáveis) fornecidas em linha a partir de bases de dados informáticas ou 

uma rede global informática; CDs, DVDs, CD-ROMs pré-gravados, cassetes magnéticas; 

videocassetes, cassetes de vídeo relativa com desenvolvimentos científico, política, cultural, 

educação, literário ou económicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099014

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong
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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 : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronomé-

tricos; medalhas; medalhões (joalharia); moedas; distintivos em metal precioso; relógios; 

relógios de parede e de mesa; travessas em metal precioso; botões de punho; argolas para 

chaves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); molas de gravata; fivelas em metais 

preciosos; metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não 

incluídos noutras classes; alfinetes de peito (joalharia); emblemas de cobre; obras de arte 

em metais preciosos; bustos em metais preciosos; ornamentos e trabalho de arte em metais 

preciosos; ornamentos (joalharia); figurinhas (estatuetas), estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas em metais preciosos ou em plaqué; 

comemorativos travessas em metais preciosos ou em plaqué; jades; esculturas de jade (jo-

alharia); caixas em metais preciosos; artes e artesanatos de prata; ornamentos e obras de 

arte em prata.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099015

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de es-

critório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais 

plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressoras; blocos 

para impressoras; publicações impressas; cartazes; periódicos; livros; revistas; boletins in-

formativos; albumes; bilhetes; panfletos; blocos de notas; folhas de papel (artigos de pape-

laria); catálogos; envelopes; manuais (manuais); folhetos; panfletos; cartões de convite; cer-

tificado; cartões de identificação; calendários; agendas; materiais impressos de publicidade; 

panfletos com vedação; ficheiros de documentos (artigos de papelaria); arquivadores para 

papéis; capas (artigos de papelaria); instrumentos de escrita; carimbos (selos); selos postais; 

marcadores para livros; marcadores cartões; representação gráfica; fotografias, litografias, 

mapas geográficos, almanaques, quadros publicitários de papel ou de cartão, sacos (enve-

lopes, bolsas) em papel ou plástico, para embalagem; materiais impressos; certidão impres-

sas; cupões; lápis; anteparos para livros; facas para cortar papel (cortador); decalcomanias, 
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bandeiras de papel; artigos de cartão; fichas de controle; cartões; oleografias; estojos para 

canetas; cartões de convite; cartões de felicitações; cartão notificação (artigos de papela-

ria); capas para passaporte (feitos de couro); blocos de memorandos; sacos plásticos ou de 

papel, para embalagem; artigos de papelaria; autocolantes; bandeiras (de papel); artigos de 

cartão; emblemas de identificação; folhetos, panfletos e brochuras, em particular relativa 

com desenvolvimentos científico, política, cultural, educação, literário ou económicos; pa-

pel para escrever; blocos de apontamentos; cartões de aviso (artigos de papelaria); quadros.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099016

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; chicotes, arreios e selaria; malas; sacos de mão; carteiras para cartões de visita 

(porta-notas); mochilas; carteiras de bolso; pastas para documentos; malas (envelopes, bol-

sas) de couro, para embalagem; pastas; porta-chaves; estojo em lona; caixas de cabedal e de 

imitação de couro; artigo de viagem (em couro); carteiras para passaporte (couro).

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099017

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19
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[511] 產品 Produtos : Materiais de construção (não metálicos); tubos rígidos não metálicos para a construção; 

asfalto, pez e betume; edifícios transportáveis não metálicos; monumentos, sem ser de me-

tal; obras de arte de pedra, betão ou mármore; figurinhas (estatuetas), estátuas, estatuetas, 

miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de pedra, betão ou 

mármore; pratos comemorativos de pedra, betão ou mármore; placas comemorativas, sem 

ser de metal.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099018

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, 

cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, conchas, âmbar, madrepérola, espu-

ma do mar e substitutos para todos estes materiais, ou em plástico; obras de arte em madei-

ra, cera, gesso ou plástico; bustos de madeira, cera, gesso ou plástico; figurinhas (estatuetas), 

estátuas, estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de 

madeira, cera, gesso, plástico ou resina; placas memoriais de madeira, cera, gesso, plástico 

ou resina; tabuletas de madeira ou plástico; almofadas; decorações feitas de madeira; de-

corações de parede de mármore, gesso, plástico, cera ou madeira; ornamentos, trabalho de 

arte e obras de arte de chifre, osso, marfim, e conchas.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099019

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; artigos para limpeza; palha-

-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de vidro usado na construção); 

artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras classes; obras de arte em por-

celana, cerâmica, faiança ou vidro; figurinhas (estatuetas), estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de cristal, porcelana, cerâmica, 

faiança ou vidro; pratos comemorativos de cristal, porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; 

bustos de porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; artes e artesanatos em cristal; ornamentos 

(estátuas) feitos de porcelana, vidros, cristal, cerâmica, china, faiança ou vidro; chávenas; 

canecas; canecas de café; louça de cerâmica; conjuntos de chá (louça de mesa); louça de ce-

râmica; tigelas para beber.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099020

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e artigos têxteis, não incluídos noutras classes; cobertas para cama; cobertas para 

mesa; tecidos para estofos; tapeçarias para parede de tecidos; bordados de seda; toalhas de 

tecido; mantas; roupa de cama; cobertas para cama; toalhas de cama; cobertores de cama; 

toalhas individuais (sem ser de papel); estandartes (sem ser de papel); bandeiras (sem ser 

de papel); guardanapos de pano; algodão e tecido tricotado para estandartes e bandeiras 

para usar em publicidades e exibições.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099021

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28
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[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; lenços de cabeça; luvas (vestuário); faixas para vestuário; 

cintos (vestuário); faixas para a transpiração; gravatas; laços de pescoço.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099022

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

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

ciais; emblemas para vestuário, sem ser em metal precioso; alfinetes de peito (acessórios de 

vestuário); braçadeiras; fitas com prémio; emblemas (botões) (ornamentos novidade); alfi-

netes de peito para vestuário (que não sejam emblemas de metais preciosos); emblemas ou 

remendos de tecido.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099023

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes; decora-

ções para árvores de Natal; brinquedos; aparelhos para praticar de desporto; sacos adap-
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tados para transportar artigos desportivos; bolas (artigos desportivos); bolas para jogos; 

tacos de golfe; sacos de golfe; bolas de golfe; luvas para desporto; faixas para o punho para 

praticar desporto; cartas de jogar; aparelhos de diversão.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099024

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; serviços de escritório; assis-

tência em gestão comercial; relações públicas; informações comerciais; organização de ex-

posições; organização de exposições técnicas; organização de exposições para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de actividades promocionais; preparação, organização e 

condução de exposições para fins de publicidade, promoções, marketing, caridade ou sem 

fins lucrativos; pesquisa de patrocínios; serviços de informações, consultoria, e assessoria 

relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099025

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; serviços finan-

ceiros; fundos de investimento; gestão financeira; patrocínio financeiro; análise financeira; 

consultadoria financeira; informação financeira; gestão imobiliária; locação imobiliária; 
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angariação de fundos para caridade; fideicomissos; preparação de colectas de caridade (para 

terceiros); serviços de agência de colectas de caridade; angariação de fundos para caridade 

relacionados com programas de ajuda internacional, bolsas de estudo e humanitárias, edu-

cação, serviços de segurança social, redução de pobreza, programas de intercâmbio cultural 

ou fins filantrópicos; fornecimento de informação financeira relacionada com actividades e 

eventos filantrópicos (assuntos monetários), caridade, organizações de caridade e caridade 

e angariação de fundos; organização de colectas; serviços de informações, consultoria, e 

assessoria relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099026

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; serviços de painéis electrónicos (serviços de telecomunicações); for-

necimento de ligações de telecomunicações a redes globais informáticas; fornecimento de 

salas de conversa na internet; fornecimento de fóruns on-line; fornecimento de acesso a 

base de dados; fornecimento de acesso de utilizador a redes globais informáticas; serviços 

de videoconferência; transmissão de arquivos digitais; envio de mensagens.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099027

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

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

atribuição de prémios ou diplomas; preparação e condução de cerimónias de entrega de 

prémios; locação de programas de entrega de prémios; organização de cerimónias ou es-

pectáculos de entrega de prémios; apresentação de prémios; organização de concursos; or-

ganização de concursos para fins educacionais e de entretenimento; informações educacio-

nais; preparação e condução de colóquios, conferências, congressos, palestras, seminários 

ou simpósios; organização de exposições para fins culturais ou educacionais; preparação 

e organização de concertos musicais; organização de eventos de caridade; publicação de 

livros, imagens e textos (sem ser textos publicitários); publicação de livros e jornais electró-

nicos on-line; serviços de publicações; serviços de publicações electrónicas; publicação de 

livros, assuntos educacionais, livros de instruções, revistas, mapas, publicações médicas e 

cuidados de saúde, publicações médicas, boletins informativos, jornais, impressos ou tex-

tos (sem ser textos publicitários); publicação de literatura (sem ser materiais publicitários); 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de filmes; 

produção de espectáculos, filmes cinematográficos, rádio, difusão ou programas de televi-

são; planeamento de festas (entretenimento); serviços de fotografia; serviços de gravação e 

produção de áudio; planeamento, produção e distribuição de programas áudio, programas 

visuais, programas de vídeo, programas de rádio, programas de televisão, gravações áudio, 

livros, filmes cinematográficos, filmes, vídeos de televisão de música, discos; produção e 

apresentação de gravações de dados, imagens, gráficos e sons; produção e aluguer de mate-

riais educacionais e de instrução; produção de CDs, CD-ROMs, DVDs, cassetes de vídeo 

ou cassetes; instalações de museu; educação e desenvolvimento; bibliotecas ambulantes; 

serviços de publicação de livros; informação de educação e desenvolvimento; aluguer de 

gravações de som e filmes; serviço repórteres notícias; publicação de cassetes de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099028

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; ser-

viços de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e softwa-

re informático; locação de páginas na rede relacionados com serviços de caridade; criação 

e manutenção de páginas na rede para terceiros; promoção de ciência e pesquisa; topo-

grafia; aluguer de software informático, programas informáticos ou sistemas informáticos; 

actualização de software informático; programas informáticos ou sistemas informáticos, 

estilo (desenho industrial), desenhos de artes gráficas; engenharia e estudos de projectos 
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técnicos; promoção de ciência, pesquisa e paz; promoção de ciência e pesquisa, em particu-

lar nos campos da física, química e fisiologia médica, e no campo da literatura; informação 

e inovação e desenvolvimento científico; serviços informáticos, nomeadamente, criação 

de comunidades virtuais para utilizadores registados para organizar grupos e eventos, 

participarem em debates, e envolver em redes sociais, negócios e comunidades; serviços 

informáticos, nomeadamente, locação de instalações electrónicas para terceiros para orga-

nização e condução de reuniões, eventos e debates interactivos via redes de comunicação; 

fornecimento de serviços de pedidos (ASP) com software para permitir ou facilitar o carre-

gamento, descarregamento, fluxo, indexar, exibir, publicação de diário on-line (blogging), 

ligar, partilhar ou o contrário fornecimento de media electrónica ou informação através de 

redes de comunicação; fornecimento de aplicações de software de uso temporário on-line 

para redes sociais, criando uma comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, ima-

gem fotográficas, texto, gráficos e dados; fornecimento de uma página na rede apresentan-

do tecnologia que permite os utilizadores on-line para criar perfis pessoais apresentando 

informação de redes sociais e para transferir e partilhar tais informações entre múltiplas 

páginas da rede; serviços de informações, consultoria, e assessoria relacionados com os 

serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099029

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços legais; serviços de segurança para a protecção de imóveis e pessoas; serviços so-

ciais e pessoais prestados por terceiros para solver necessidades de pessoas; gestão de direi-

tos de autorias; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de uma associação inter-

nacional para incentivar, fomentar, supervisionar, coordenar e estabelecer serviço comu-

nitário e promover a compreensão, boa vontade e paz internacional através de serviços de 

programas filantrópicos e comunitários; fornecimento de serviços humanitários e incentivo 

de elevados padrões éticos na vida pessoal e profissional; serviços no incentivo e na exten-

são da filosofia do serviço como uma base de empreendimento digno; incentivar e promo-

ver a sensibilização do público para a necessidade de programas de intercâmbio culturais, 

humanitários e educacionais; todos sendo serviços pessoais ou sociais prestados para solver 

necessidades de pessoas, de uma comunidade ou de um grupo de pessoas; criação, forneci-

mento e manutenção de páginas na rede (fornecimento de informação relacionada com ac-

tividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais via internet); fornecimento de 

informação relacionada com actividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais 
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via páginas na rede; serviços de informação computorizados relacionados com serviços hu-

manitários, comunitários e pessoais; tudo incluído na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388249 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099030

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais metálicos para construção; construções metálicas 

transportáveis; materiais metálicos para vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; 

ferragens, pequenos artigos metálicos de quinquilharia; canos e tubos de metal; cofres; 

artigos em metal não incluídos noutras classes; minérios; figurinhas (estatuetas), estátuas, 

estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de metais 

comuns ou de suas ligas; bustos metálicos; placas memoriais de metais; obras de arte de 

metais comuns; caixas de metal comum.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099031

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente); cutelaria; armas brancas; na-

valhas para a barba; cutelaria de mesa (facas, garfos e colheres); talheres de prata (facas, 

garfos e colheres).
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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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099032

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador (programas), gravados; software para computador; aplicação 

de software; discos, magnético; disquetes; discos compactos (memória apenas de leitura); 

cartões magnéticos codificados; dados de média magnéticos; unidades de cassetes magné-

ticas para computadores; meios de dados ópticos; discos óptico; publicações electrónicas, 

descarregáveis; publicações electrónicas em CDs, DVDs, CD-ROMS ou outros meios de 

gravação digital; programas de computador (software descarregáveis); arquivos musicais 

descarregáveis; arquivos de imagens descarregáveis; tiras de gravações de som; filme ci-

nematográfico revelado; filmes impressionados; discos de gravação de som; suportes de 

gravação de som; tiras de gravação de som; CDs; DVDs; CD-ROMs; meios de gravação 

digital; cassetes magnéticas; vídeo tapes; vídeo cassetes; meios de dados magnético e óp-

tico; disquetes; discos magnético e ópticos; fotografia de slides; transparências fotografia; 

transparências (slides); aparelhos de ensino; aparelhos de controlo eléctrico; publicação 

electrónica (descarregáveis) fornecidas em linha a partir de bases de dados informáticas ou 

uma rede global informática; CDs, DVDs, CD-ROMs pré-gravados, cassetes magnéticas; 

videocassetes, cassetes de vídeo relativa com desenvolvimentos científico, política, cultural, 

educação, literário ou económicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099033

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14
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[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronomé-

tricos; medalhas; medalhões (joalharia); moedas; distintivos em metal precioso; relógios; 

relógios de parede e de mesa; travessas em metal precioso; botões de punho; argolas para 

chaves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); molas de gravata; fivelas em metais 

preciosos; metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não 

incluídos noutras classes; alfinetes de peito (joalharia); emblemas de cobre; obras de arte 

em metais preciosos; bustos em metais preciosos; ornamentos e trabalho de arte em metais 

preciosos; ornamentos (joalharia); figurinhas (estatuetas), estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas em metais preciosos ou em plaqué; 

comemorativos travessas em metais preciosos ou em plaqué; jades; esculturas de jade (jo-

alharia); caixas em metais preciosos; artes e artesanatos de prata; ornamentos e obras de 

arte em prata.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099034

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de es-

critório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais 

plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressoras; blocos 

para impressoras; publicações impressas; cartazes; periódicos; livros; revistas; boletins in-

formativos; albumes; bilhetes; panfletos; blocos de notas; folhas de papel (artigos de pape-

laria); catálogos; envelopes; manuais (manuais); folhetos; panfletos; cartões de convite; cer-

tificado; cartões de identificação; calendários; agendas; materiais impressos de publicidade; 

panfletos com vedação; ficheiros de documentos (artigos de papelaria); arquivadores para 

papéis; capas (artigos de papelaria); instrumentos de escrita; carimbos (selos); selos postais; 

marcadores para livros; marcadores cartões; representação gráfica; fotografias, litografias, 

mapas geográficos, almanaques, quadros publicitários de papel ou de cartão, sacos (enve-

lopes, bolsas) em papel ou plástico, para embalagem; materiais impressos; certidão impres-

sas; cupões; lápis; anteparos para livros; facas para cortar papel (cortador); decalcomanias, 

bandeiras de papel; artigos de cartão; fichas de controle; cartões; oleografias; estojos para 

canetas; cartões de convite; cartões de felicitações; cartão notificação (artigos de papela-

ria); capas para passaporte (feitos de couro); blocos de memorandos; sacos plásticos ou de 

papel, para embalagem; artigos de papelaria; autocolantes; bandeiras (de papel); artigos de 

cartão; emblemas de identificação; folhetos, panfletos e brochuras, em particular relativa 
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com desenvolvimentos científico, política, cultural, educação, literário ou económicos; pa-

pel para escrever; blocos de apontamentos; cartões de aviso (artigos de papelaria); quadros.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099035

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; chicotes, arreios e selaria; malas; sacos de mão; carteiras para cartões de visita 

(porta-notas); mochilas; carteiras de bolso; pastas para documentos; malas (envelopes, bol-

sas) de couro, para embalagem; pastas; porta-chaves; estojo em lona; caixas de cabedal e de 

imitação de couro; artigo de viagem (em couro); carteiras para passaporte (couro).

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099036

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Materiais de construção (não metálicos); tubos rígidos não metálicos para a construção; 

asfalto, pez e betume; edifícios transportáveis não metálicos; monumentos, sem ser de me-

tal; obras de arte de pedra, betão ou mármore; figurinhas (estatuetas), estátuas, estatuetas, 

miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de pedra, betão ou 

mármore; pratos comemorativos de pedra, betão ou mármore; placas comemorativas, sem 

ser de metal.
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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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099037

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, 

cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, conchas, âmbar, madrepérola, espu-

ma do mar e substitutos para todos estes materiais, ou em plástico; obras de arte em madei-

ra, cera, gesso ou plástico; bustos de madeira, cera, gesso ou plástico; figurinhas (estatuetas), 

estátuas, estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de 

madeira, cera, gesso, plástico ou resina; placas memoriais de madeira, cera, gesso, plástico 

ou resina; tabuletas de madeira ou plástico; almofadas; decorações feitas de madeira; de-

corações de parede de mármore, gesso, plástico, cera ou madeira; ornamentos, trabalho de 

arte e obras de arte de chifre, osso, marfim, e conchas.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099038

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; artigos para limpeza; palha-

-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de vidro usado na construção); 

artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras classes; obras de arte em por-

celana, cerâmica, faiança ou vidro; figurinhas (estatuetas), estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de cristal, porcelana, cerâmica, 

faiança ou vidro; pratos comemorativos de cristal, porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; 
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bustos de porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; artes e artesanatos em cristal; ornamentos 

(estátuas) feitos de porcelana, vidros, cristal, cerâmica, china, faiança ou vidro; chávenas; 

canecas; canecas de café; louça de cerâmica; conjuntos de chá (louça de mesa); louça de ce-

râmica; tigelas para beber.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099039

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e artigos têxteis, não incluídos noutras classes; cobertas para cama; cobertas para 

mesa; tecidos para estofos; tapeçarias para parede de tecidos; bordados de seda; toalhas de 

tecido; mantas; roupa de cama; cobertas para cama; toalhas de cama; cobertores de cama; 

toalhas individuais (sem ser de papel); estandartes (sem ser de papel); bandeiras (sem ser 

de papel); guardanapos de pano; algodão e tecido tricotado para estandartes e bandeiras 

para usar em publicidades e exibições.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099040

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; lenços de cabeça; luvas (vestuário); faixas para vestuário; 

cintos (vestuário); faixas para a transpiração; gravatas; laços de pescoço.

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099041

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

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

ciais; emblemas para vestuário, sem ser em metal precioso; alfinetes de peito (acessórios de 

vestuário); braçadeiras; fitas com prémio; emblemas (botões) (ornamentos novidade); alfi-

netes de peito para vestuário (que não sejam emblemas de metais preciosos); emblemas ou 

remendos de tecido.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099042

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes; decora-

ções para árvores de Natal; brinquedos; aparelhos para praticar de desporto; sacos adap-

tados para transportar artigos desportivos; bolas (artigos desportivos); bolas para jogos; 

tacos de golfe; sacos de golfe; bolas de golfe; luvas para desporto; faixas para o punho para 

praticar desporto; cartas de jogar; aparelhos de diversão.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099043

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited
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 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; serviços de escritório; assis-

tência em gestão comercial; relações públicas; informações comerciais; organização de ex-

posições; organização de exposições técnicas; organização de exposições para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de actividades promocionais; preparação, organização e 

condução de exposições para fins de publicidade, promoções, marketing, caridade ou sem 

fins lucrativos; pesquisa de patrocínios; serviços de informações, consultoria, e assessoria 

relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099044

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; serviços finan-

ceiros; fundos de investimento; gestão financeira; patrocínio financeiro; análise financeira; 

consultadoria financeira; informação financeira; gestão imobiliária; locação imobiliária; 

angariação de fundos para caridade; fideicomissos; preparação de colectas de caridade (para 

terceiros); serviços de agência de colectas de caridade; angariação de fundos para caridade 

relacionados com programas de ajuda internacional, bolsas de estudo e humanitárias, edu-

cação, serviços de segurança social, redução de pobreza, programas de intercâmbio cultural 

ou fins filantrópicos; fornecimento de informação financeira relacionada com actividades e 

eventos filantrópicos (assuntos monetários), caridade, organizações de caridade e caridade 

e angariação de fundos; organização de colectas; serviços de informações, consultoria, e 

assessoria relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099045

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28
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[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; serviços de painéis electrónicos (serviços de telecomunicações); for-

necimento de ligações de telecomunicações a redes globais informáticas; fornecimento de 

salas de conversa na internet; fornecimento de fóruns on-line; fornecimento de acesso a 

base de dados; fornecimento de acesso de utilizador a redes globais informáticas; serviços 

de videoconferência; transmissão de arquivos digitais; envio de mensagens.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099046

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

atribuição de prémios ou diplomas; preparação e condução de cerimónias de entrega de 

prémios; locação de programas de entrega de prémios; organização de cerimónias ou es-

pectáculos de entrega de prémios; apresentação de prémios; organização de concursos; or-

ganização de concursos para fins educacionais e de entretenimento; informações educacio-

nais; preparação e condução de colóquios, conferências, congressos, palestras, seminários 

ou simpósios; organização de exposições para fins culturais ou educacionais; preparação 

e organização de concertos musicais; organização de eventos de caridade; publicação de 

livros, imagens e textos (sem ser textos publicitários); publicação de livros e jornais electró-

nicos on-line; serviços de publicações; serviços de publicações electrónicas; publicação de 

livros, assuntos educacionais, livros de instruções, revistas, mapas, publicações médicas e 

cuidados de saúde, publicações médicas, boletins informativos, jornais, impressos ou tex-

tos (sem ser textos publicitários); publicação de literatura (sem ser materiais publicitários); 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de filmes; 

produção de espectáculos, filmes cinematográficos, rádio, difusão ou programas de televi-

são; planeamento de festas (entretenimento); serviços de fotografia; serviços de gravação e 

produção de áudio; planeamento, produção e distribuição de programas áudio, programas 

visuais, programas de vídeo, programas de rádio, programas de televisão, gravações áudio, 

livros, filmes cinematográficos, filmes, vídeos de televisão de música, discos; produção e 

apresentação de gravações de dados, imagens, gráficos e sons; produção e aluguer de mate-

riais educacionais e de instrução; produção de CDs, CD-ROMs, DVDs, cassetes de vídeo 

ou cassetes; instalações de museu; educação e desenvolvimento; bibliotecas ambulantes; 

serviços de publicação de livros; informação de educação e desenvolvimento; aluguer de 

gravações de som e filmes; serviço repórteres notícias; publicação de cassetes de vídeo.
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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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099047

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; ser-

viços de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e softwa-

re informático; locação de páginas na rede relacionados com serviços de caridade; criação 

e manutenção de páginas na rede para terceiros; promoção de ciência e pesquisa; topo-

grafia; aluguer de software informático, programas informáticos ou sistemas informáticos; 

actualização de software informático; programas informáticos ou sistemas informáticos, 

estilo (desenho industrial), desenhos de artes gráficas; engenharia e estudos de projectos 

técnicos; promoção de ciência, pesquisa e paz; promoção de ciência e pesquisa, em particu-

lar nos campos da física, química e fisiologia médica, e no campo da literatura; informação 

e inovação e desenvolvimento científico; serviços informáticos, nomeadamente, criação 

de comunidades virtuais para utilizadores registados para organizar grupos e eventos, 

participarem em debates, e envolver em redes sociais, negócios e comunidades; serviços 

informáticos, nomeadamente, locação de instalações electrónicas para terceiros para orga-

nização e condução de reuniões, eventos e debates interactivos via redes de comunicação; 

fornecimento de serviços de pedidos (ASP) com software para permitir ou facilitar o carre-

gamento, descarregamento, fluxo, indexar, exibir, publicação de diário on-line (blogging), 

ligar, partilhar ou o contrário fornecimento de media electrónica ou informação através de 

redes de comunicação; fornecimento de aplicações de software de uso temporário on-line 

para redes sociais, criando uma comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, ima-

gem fotográficas, texto, gráficos e dados; fornecimento de uma página na rede apresentan-

do tecnologia que permite os utilizadores on-line para criar perfis pessoais apresentando 

informação de redes sociais e para transferir e partilhar tais informações entre múltiplas 

páginas da rede; serviços de informações, consultoria, e assessoria relacionados com os 

serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/099048

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços legais; serviços de segurança para a protecção de imóveis e pessoas; serviços so-

ciais e pessoais prestados por terceiros para solver necessidades de pessoas; gestão de direi-

tos de autorias; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de uma associação inter-

nacional para incentivar, fomentar, supervisionar, coordenar e estabelecer serviço comu-

nitário e promover a compreensão, boa vontade e paz internacional através de serviços de 

programas filantrópicos e comunitários; fornecimento de serviços humanitários e incentivo 

de elevados padrões éticos na vida pessoal e profissional; serviços no incentivo e na exten-

são da filosofia do serviço como uma base de empreendimento digno; incentivar e promo-

ver a sensibilização do público para a necessidade de programas de intercâmbio culturais, 

humanitários e educacionais; todos sendo serviços pessoais ou sociais prestados para solver 

necessidades de pessoas, de uma comunidade ou de um grupo de pessoas; criação, forneci-

mento e manutenção de páginas na rede (fornecimento de informação relacionada com ac-

tividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais via internet); fornecimento de 

informação relacionada com actividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais 

via páginas na rede; serviços de informação computorizados relacionados com serviços hu-

manitários, comunitários e pessoais; tudo incluído na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099049

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais metálicos para construção; construções metálicas 

transportáveis; materiais metálicos para vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; 

ferragens, pequenos artigos metálicos de quinquilharia; canos e tubos de metal; cofres; 

artigos em metal não incluídos noutras classes; minérios; figurinhas (estatuetas), estátuas, 

estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de metais 

comuns ou de suas ligas; bustos metálicos; placas memoriais de metais; obras de arte de 

metais comuns; caixas de metal comum.
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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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099050

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente); cutelaria; armas brancas; na-

valhas para a barba; cutelaria de mesa (facas, garfos e colheres); talheres de prata (facas, 

garfos e colheres).

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099051

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador (programas), gravados; software para computador; aplicação 

de software; discos, magnético; disquetes; discos compactos (memória apenas de leitura); 

cartões magnéticos codificados; dados de média magnéticos; unidades de cassetes magné-

ticas para computadores; meios de dados ópticos; discos óptico; publicações electrónicas, 

descarregáveis; publicações electrónicas em CDs, DVDs, CD-ROMS ou outros meios de 

gravação digital; programas de computador (software descarregáveis); arquivos musicais 

descarregáveis; arquivos de imagens descarregáveis; tiras de gravações de som; filme ci-
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nematográfico revelado; filmes impressionados; discos de gravação de som; suportes de 

gravação de som; tiras de gravação de som; CDs; DVDs; CD-ROMs; meios de gravação 

digital; cassetes magnéticas; vídeo tapes; vídeo cassetes; meios de dados magnético e óp-

tico; disquetes; discos magnético e ópticos; fotografia de slides; transparências fotografia; 

transparências (slides); aparelhos de ensino; aparelhos de controlo eléctrico; publicação 

electrónica (descarregáveis) fornecidas em linha a partir de bases de dados informáticas ou 

uma rede global informática; CDs, DVDs, CD-ROMs pré-gravados, cassetes magnéticas; 

videocassetes, cassetes de vídeo relativa com desenvolvimentos científico, política, cultural, 

educação, literário ou económicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099052

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronomé-

tricos; medalhas; medalhões (joalharia); moedas; distintivos em metal precioso; relógios; 

relógios de parede e de mesa; travessas em metal precioso; botões de punho; argolas para 

chaves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); molas de gravata; fivelas em metais 

preciosos; metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não 

incluídos noutras classes; alfinetes de peito (joalharia); emblemas de cobre; obras de arte 

em metais preciosos; bustos em metais preciosos; ornamentos e trabalho de arte em metais 

preciosos; ornamentos (joalharia); figurinhas (estatuetas), estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas em metais preciosos ou em plaqué; 

comemorativos travessas em metais preciosos ou em plaqué; jades; esculturas de jade (jo-

alharia); caixas em metais preciosos; artes e artesanatos de prata; ornamentos e obras de 

arte em prata.

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099053

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de es-

critório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais 

plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressoras; blocos 

para impressoras; publicações impressas; cartazes; periódicos; livros; revistas; boletins in-

formativos; albumes; bilhetes; panfletos; blocos de notas; folhas de papel (artigos de pape-

laria); catálogos; envelopes; manuais (manuais); folhetos; panfletos; cartões de convite; cer-

tificado; cartões de identificação; calendários; agendas; materiais impressos de publicidade; 

panfletos com vedação; ficheiros de documentos (artigos de papelaria); arquivadores para 

papéis; capas (artigos de papelaria); instrumentos de escrita; carimbos (selos); selos postais; 

marcadores para livros; marcadores cartões; representação gráfica; fotografias, litografias, 

mapas geográficos, almanaques, quadros publicitários de papel ou de cartão, sacos (enve-

lopes, bolsas) em papel ou plástico, para embalagem; materiais impressos; certidão impres-

sas; cupões; lápis; anteparos para livros; facas para cortar papel (cortador); decalcomanias, 

bandeiras de papel; artigos de cartão; fichas de controle; cartões; oleografias; estojos para 

canetas; cartões de convite; cartões de felicitações; cartão notificação (artigos de papela-

ria); capas para passaporte (feitos de couro); blocos de memorandos; sacos plásticos ou de 

papel, para embalagem; artigos de papelaria; autocolantes; bandeiras (de papel); artigos de 

cartão; emblemas de identificação; folhetos, panfletos e brochuras, em particular relativa 

com desenvolvimentos científico, política, cultural, educação, literário ou económicos; pa-

pel para escrever; blocos de apontamentos; cartões de aviso (artigos de papelaria); quadros.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099054

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28
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[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; chicotes, arreios e selaria; malas; sacos de mão; carteiras para cartões de visita 

(porta-notas); mochilas; carteiras de bolso; pastas para documentos; malas (envelopes, bol-

sas) de couro, para embalagem; pastas; porta-chaves; estojo em lona; caixas de cabedal e de 

imitação de couro; artigo de viagem (em couro); carteiras para passaporte (couro).

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099055

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : Materiais de construção (não metálicos); tubos rígidos não metálicos para a construção; 

asfalto, pez e betume; edifícios transportáveis não metálicos; monumentos, sem ser de me-

tal; obras de arte de pedra, betão ou mármore; figurinhas (estatuetas), estátuas, estatuetas, 

miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de pedra, betão ou 

mármore; pratos comemorativos de pedra, betão ou mármore; placas comemorativas, sem 

ser de metal.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/099056

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, 

cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, conchas, âmbar, madrepérola, espu-

ma do mar e substitutos para todos estes materiais, ou em plástico; obras de arte em madei-

ra, cera, gesso ou plástico; bustos de madeira, cera, gesso ou plástico; figurinhas (estatuetas), 

estátuas, estatuetas, miniaturas estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de 

madeira, cera, gesso, plástico ou resina; placas memoriais de madeira, cera, gesso, plástico 

ou resina; tabuletas de madeira ou plástico; almofadas; decorações feitas de madeira; de-

corações de parede de mármore, gesso, plástico, cera ou madeira; ornamentos, trabalho de 

arte e obras de arte de chifre, osso, marfim, e conchas.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099057

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; artigos para limpeza; palha-

-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de vidro usado na construção); 

artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras classes; obras de arte em por-

celana, cerâmica, faiança ou vidro; figurinhas (estatuetas), estátuas, estatuetas, miniaturas 

estátuas, esculturas, troféus, taças, troféus de estatuetas de cristal, porcelana, cerâmica, 

faiança ou vidro; pratos comemorativos de cristal, porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; 

bustos de porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; artes e artesanatos em cristal; ornamentos 

(estátuas) feitos de porcelana, vidros, cristal, cerâmica, china, faiança ou vidro; chávenas; 

canecas; canecas de café; louça de cerâmica; conjuntos de chá (louça de mesa); louça de ce-

râmica; tigelas para beber.
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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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099058

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e artigos têxteis, não incluídos noutras classes; cobertas para cama; cobertas para 

mesa; tecidos para estofos; tapeçarias para parede de tecidos; bordados de seda; toalhas de 

tecido; mantas; roupa de cama; cobertas para cama; toalhas de cama; cobertores de cama; 

toalhas individuais (sem ser de papel); estandartes (sem ser de papel); bandeiras (sem ser 

de papel); guardanapos de pano; algodão e tecido tricotado para estandartes e bandeiras 

para usar em publicidades e exibições.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099059

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; lenços de cabeça; luvas (vestuário); faixas para vestuário; 

cintos (vestuário); faixas para a transpiração; gravatas; laços de pescoço.
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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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099060

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

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

ciais; emblemas para vestuário, sem ser em metal precioso; alfinetes de peito (acessórios de 

vestuário); braçadeiras; fitas com prémio; emblemas (botões) (ornamentos novidade); alfi-

netes de peito para vestuário (que não sejam emblemas de metais preciosos); emblemas ou 

remendos de tecido.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099061

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes; decora-

ções para árvores de Natal; brinquedos; aparelhos para praticar de desporto; sacos adap-

tados para transportar artigos desportivos; bolas (artigos desportivos); bolas para jogos; 

tacos de golfe; sacos de golfe; bolas de golfe; luvas para desporto; faixas para o punho para 

praticar desporto; cartas de jogar; aparelhos de diversão.
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[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099062

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; serviços de escritório; assis-

tência em gestão comercial; relações públicas; informações comerciais; organização de ex-

posições; organização de exposições técnicas; organização de exposições para fins comer-

ciais ou publicitários; organização de actividades promocionais; preparação, organização e 

condução de exposições para fins de publicidade, promoções, marketing, caridade ou sem 

fins lucrativos; pesquisa de patrocínios; serviços de informações, consultoria, e assessoria 

relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099063

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos imobiliários; serviços finan-

ceiros; fundos de investimento; gestão financeira; patrocínio financeiro; análise financeira; 
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consultadoria financeira; informação financeira; gestão imobiliária; locação imobiliária; 

angariação de fundos para caridade; fideicomissos; preparação de colectas de caridade (para 

terceiros); serviços de agência de colectas de caridade; angariação de fundos para caridade 

relacionados com programas de ajuda internacional, bolsas de estudo e humanitárias, edu-

cação, serviços de segurança social, redução de pobreza, programas de intercâmbio cultural 

ou fins filantrópicos; fornecimento de informação financeira relacionada com actividades e 

eventos filantrópicos (assuntos monetários), caridade, organizações de caridade e caridade 

e angariação de fundos; organização de colectas; serviços de informações, consultoria, e 

assessoria relacionados com os serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099064

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; serviços de painéis electrónicos (serviços de telecomunicações); for-

necimento de ligações de telecomunicações a redes globais informáticas; fornecimento de 

salas de conversa na internet; fornecimento de fóruns on-line; fornecimento de acesso a 

base de dados; fornecimento de acesso de utilizador a redes globais informáticas; serviços 

de videoconferência; transmissão de arquivos digitais; envio de mensagens.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099065

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28
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[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

atribuição de prémios ou diplomas; preparação e condução de cerimónias de entrega de 

prémios; locação de programas de entrega de prémios; organização de cerimónias ou es-

pectáculos de entrega de prémios; apresentação de prémios; organização de concursos; or-

ganização de concursos para fins educacionais e de entretenimento; informações educacio-

nais; preparação e condução de colóquios, conferências, congressos, palestras, seminários 

ou simpósios; organização de exposições para fins culturais ou educacionais; preparação 

e organização de concertos musicais; organização de eventos de caridade; publicação de 

livros, imagens e textos (sem ser textos publicitários); publicação de livros e jornais electró-

nicos on-line; serviços de publicações; serviços de publicações electrónicas; publicação de 

livros, assuntos educacionais, livros de instruções, revistas, mapas, publicações médicas e 

cuidados de saúde, publicações médicas, boletins informativos, jornais, impressos ou tex-

tos (sem ser textos publicitários); publicação de literatura (sem ser materiais publicitários); 

fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de filmes; 

produção de espectáculos, filmes cinematográficos, rádio, difusão ou programas de televi-

são; planeamento de festas (entretenimento); serviços de fotografia; serviços de gravação e 

produção de áudio; planeamento, produção e distribuição de programas áudio, programas 

visuais, programas de vídeo, programas de rádio, programas de televisão, gravações áudio, 

livros, filmes cinematográficos, filmes, vídeos de televisão de música, discos; produção e 

apresentação de gravações de dados, imagens, gráficos e sons; produção e aluguer de mate-

riais educacionais e de instrução; produção de CDs, CD-ROMs, DVDs, cassetes de vídeo 

ou cassetes; instalações de museu; educação e desenvolvimento; bibliotecas ambulantes; 

serviços de publicação de livros; informação de educação e desenvolvimento; aluguer de 

gravações de som e filmes; serviço repórteres notícias; publicação de cassetes de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099066

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42
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[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; ser-

viços de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e softwa-

re informático; locação de páginas na rede relacionados com serviços de caridade; criação 

e manutenção de páginas na rede para terceiros; promoção de ciência e pesquisa; topo-

grafia; aluguer de software informático, programas informáticos ou sistemas informáticos; 

actualização de software informático; programas informáticos ou sistemas informáticos, 

estilo (desenho industrial), desenhos de artes gráficas; engenharia e estudos de projectos 

técnicos; promoção de ciência, pesquisa e paz; promoção de ciência e pesquisa, em particu-

lar nos campos da física, química e fisiologia médica, e no campo da literatura; informação 

e inovação e desenvolvimento científico; serviços informáticos, nomeadamente, criação 

de comunidades virtuais para utilizadores registados para organizar grupos e eventos, 

participarem em debates, e envolver em redes sociais, negócios e comunidades; serviços 

informáticos, nomeadamente, locação de instalações electrónicas para terceiros para orga-

nização e condução de reuniões, eventos e debates interactivos via redes de comunicação; 

fornecimento de serviços de pedidos (ASP) com software para permitir ou facilitar o carre-

gamento, descarregamento, fluxo, indexar, exibir, publicação de diário on-line (blogging), 

ligar, partilhar ou o contrário fornecimento de media electrónica ou informação através de 

redes de comunicação; fornecimento de aplicações de software de uso temporário on-line 

para redes sociais, criando uma comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, ima-

gem fotográficas, texto, gráficos e dados; fornecimento de uma página na rede apresentan-

do tecnologia que permite os utilizadores on-line para criar perfis pessoais apresentando 

informação de redes sociais e para transferir e partilhar tais informações entre múltiplas 

páginas da rede; serviços de informações, consultoria, e assessoria relacionados com os 

serviços acima referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099067

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/28

[730] 申請人 Requerente : LUI Che Woo Prize Limited

 地址 Endereço : Room 1108, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços legais; serviços de segurança para a protecção de imóveis e pessoas; serviços so-

ciais e pessoais prestados por terceiros para solver necessidades de pessoas; gestão de direi-

tos de autorias; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de uma associação inter-

nacional para incentivar, fomentar, supervisionar, coordenar e estabelecer serviço comu-

nitário e promover a compreensão, boa vontade e paz internacional através de serviços de 
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programas filantrópicos e comunitários; fornecimento de serviços humanitários e incentivo 

de elevados padrões éticos na vida pessoal e profissional; serviços no incentivo e na exten-

são da filosofia do serviço como uma base de empreendimento digno; incentivar e promo-

ver a sensibilização do público para a necessidade de programas de intercâmbio culturais, 

humanitários e educacionais; todos sendo serviços pessoais ou sociais prestados para solver 

necessidades de pessoas, de uma comunidade ou de um grupo de pessoas; criação, forneci-

mento e manutenção de páginas na rede (fornecimento de informação relacionada com ac-

tividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais via internet); fornecimento de 

informação relacionada com actividades de serviços humanitários, comunitários e pessoais 

via páginas na rede; serviços de informação computorizados relacionados com serviços hu-

manitários, comunitários e pessoais; tudo incluído na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/27 303388230 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/099133

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/30

[730] 申請人 Requerente : BM-CB Investments Pte Ltd

 地址 Endereço : 211 Henderson Road, #10-04 211 Henderson, Singapore 159552

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para gravação de som ou imagens; estojos e recipientes para gravações (fitas, 

cassetes e discos); discos gravados; disco de vinil; centros de música incorporando apare-

lhos de gravação e reprodução de som e vídeo; discos fonográficos; discos pré-gravados; 

cassetes pré-gravadas; DVD pré-gravados; álbuns de discos; vídeos gravados; arquivos mu-

sicais descarregáveis; máquinas de discos (jukeboxes); cassetes de música; fitas de música.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099134

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/30

[730] 申請人 Requerente : BM-CB Investments Pte Ltd

 地址 Endereço : 211 Henderson Road, #10-04 211 Henderson, Singapore 159552

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; vestuário pronto-a-vestir; calçado, chapelaria.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099135

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/30

[730] 申請人 Requerente : BM-CB Investments Pte Ltd

 地址 Endereço : 211 Henderson Road, #10-04 211 Henderson, Singapore 159552

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; cervejas aromatizadas; cervejas de frutas; cerveja de gengibre; cerveja de malte; 

cervejas não alcoólicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099136

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/30

[730] 申請人 Requerente : BM-CB Investments Pte Ltd

 地址 Endereço : 211 Henderson Road, #10-04 211 Henderson, Singapore 159552

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas); bebidas alcoólicas contendo frutas; prepa-

rados alcoólicos para fazer bebidas; ponches alcoólicos; licores (bebidas alcoólicas); álcool 

de arroz; rum (bebidas alcoólicas); bebidas alcoólicas pré-misturas, excepto com a base de 

cerveja.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099137

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/30

[730] 申請人 Requerente : BM-CB Investments Pte Ltd

 地址 Endereço : 211 Henderson Road, #10-04 211 Henderson, Singapore 159552

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Eventos de dança; serviços de gestão de eventos (organização de eventos de educação, en-

tretenimento, desportivos ou culturais); serviços de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099138

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/30

[730] 申請人 Requerente : BM-CB Investments Pte Ltd

 地址 Endereço : 211 Henderson Road, #10-04 211 Henderson, Singapore 159552

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; serviços de registo ou reserva para restaurantes fornecidos em 

relação a um programa de comprador frequente; reserva de restaurante; preparação de co-

midas e bebidas; fornecimento de comidas e bebidas; serviços de comidas e bebidas para 

consumir fora; serviços de bares; pousada (bar, restaurante e alojamento); serviços de alo-

jamento em hotéis; hotéis; serviços de estações de veraneio; serviços de registo e reserva 

para alojamento temporário (hotéis, motéis, estações de veraneio) fornecidos em relação a 

um programa de comprador frequente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099143

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/30

[730] 申請人 Requerente : JOSEPH LIMITED

 地址 Endereço : 50 Carnwath Road, London, SW6 3JX, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Artigos de perfumaria; cosméticos; preparados de toilette não medicinais; sabonetes; pre-

parados de limpeza e branqueamento; óleos essenciais; loções para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099144

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/30

[730] 申請人 Requerente : JOSEPH LIMITED

 地址 Endereço : 50 Carnwath Road, London, SW6 3JX, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro; baús de viagem; sacos de viagem; sacos de mão; sacos; boldri-

és; pastas; chapéus-de-chuva; bengalas; malas de viagem; carteiras.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099514

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : 台灣優生股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市五股區五權六路30號 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 動物用含藥性洗滌劑、動物用殺菌劑、動物用消毒劑、動物用藥品、動物用衛生製劑、動物用防

寄生蟲頸圈、化學驅蟲驅蚊劑、殺寄生蟲劑、殺寄生蟲藥、殺蟎劑、殺蟲劑、殺蟲噴霧劑、牲畜

用洗滌劑、狗用洗淨藥劑、狗用洗滌劑、狗用藥水、狗用驅蟲劑、獸藥、蚊怕水、蚊香、驅昆蟲

劑、驅腸蟲藥、驅蚊貼、驅蟲劑（人或獸用） 。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、咖啡色及黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/099515

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC.

 地址 Endereço : 720 California Street, San Francisco, CA 94108, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade e de marketing; serviços promocionais; marketing digital; serviços 

de relações públicas; serviços de consultadoria e criação de marcas; serviços de avaliação 

de marcas; posicionamento de marcas; ensaio de marcas; estratégia de marcas; serviços de 

franchising; serviços de gestão de suportes de marketing e publicidade; serviços de compra 

no âmbito dos meios de comunicação social, nomeadamente aquisição de tempo e espaço 

para distribuição de mensagens publicitárias mediante tempo de emissão, espaço de im-

pressão, espaço interior, espaço exterior ou outros suportes, nomeadamente CD e DVD 

ou espaço/tempo em sítios web; serviços de marketing e gestão de eventos; consultadoria e 

assessoria profissionais relacionadas com «marketing» e gestão de eventos; serviços de con-

sultadoria em matéria de patrocínio; serviços comerciais relacionados com o fornecimento 

de patrocínio de eventos artísticos, desportivos, musicais e teatrais; gestão e representação 

profissional de atletas, desportistas, artistas e celebridades; gestão de negócios comerciais 

e investigação neste domínio; pesquisa de mercado; administração comercial e serviços de 

consultadoria de negócios comerciais; gestão comercial de serviços de acolhimento para 

eventos; serviços de recrutamento; criação e gestão de bases de dados; compilação, proces-

samento e análise de estatísticas; serviços de apresentação comerciais; organização e di-

recção de exposições e mostras comerciais; produção de anúncios publicitários para rádio, 

vídeo, filmes, computadores, sítios web da internet, televisão e dispositivos móveis; todos os 

serviços atrás referidos também fornecidos em linha através de sítios web informáticos ou 

através de transmissões sem fios; publicidade através de venda por correspondência; com-

pilação de listas de endereços para envio pelo correio; compilação de listas de endereços; 

publicidade directa por correio; marketing por correio; preparação de listas de endereços; 

preparação de listas de endereços para serviços de publicidade endereçada por correio; 

marketing directo, marketing de bases de dados, telemarketing; análises e elaboração de rela-
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tórios de estatística; gestão de bases de dados; serviços de informações (comerciais); servi-

ços de consultadoria comercial no domínio do comércio electrónico; serviços de agências 

de gestão de publicidade e marketing, nomeadamente criação, desenvolvimento e difusão 

de material publicitário e promocional através de publicidade endereçada, jornais, rádio, 

televisão, dispositivos móveis, uma rede informática mundial e outros suportes interactivos; 

serviços de pesquisa e de informações relacionados com todos os serviços atrás referidos; 

concepção de materiais publicitários; criação, investigação, desenvolvimento e implementa-

ção de nomes de marcas, slogans, letras e logótipos; anúncios publicitários móveis e anún-

cios publicitários de publicidade directa; serviços informáticos, nomeadamente concepção 

e implementação de faixas publicitárias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099516

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC.

 地址 Endereço : 720 California Street, San Francisco, CA 94108, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação ou de divertimento; formação; divertimento; actividades desportivas 

e culturais; organização e direcção de eventos, cerimónias, simpósios, conferências, con-

gressos, convenções, colóquios, cursos, exposições, reuniões, workshops, demonstrações, 

exibições, palestras, apresentações; serviços de gestão de eventos e conferências; serviços 

de acolhimento; serviços de acolhimento de empresas; serviços de publicação; publicação 

de manuais, livros, revistas, brochuras, panfletos, manuais/livros de instruções, material de 

educação e ensino; serviços de assessoria, informações e consultadoria relacionados com os 

serviços atrás referidos; serviços de informações e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos, fornecidos em linha a partir de uma base de dados informática ou da inter-

net, ou através de meios de comunicações; gestão de eventos musicais e desportivos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099517

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC.

 地址 Endereço : 720 California Street, San Francisco, CA 94108, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Pesquisas de design; serviços de ilustração (desenho); serviços de design comercial e indus-

trial; serviços de design, concepção, criação, investigação, desenvolvimento e implementa-

ção de embalagens; pesquisas de e design de novos produtos; serviços de pesquisa publici-
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tária; concepção, desenho e escrita por encomenda, todos para a compilação de páginas na 

internet; serviços informáticos, nomeadamente concepção e implementação de sítios web 

de rede, aplicações informáticas de comércio electrónico e sistemas de redes informáticas 

TI (tecnologias da informação) para terceiros; serviços de concepção de sítios na web; con-

cepção assistida por computador de gráficos de vídeo; criação, edição e actualização de 

conteúdos de sítios web; serviços de informações, de consultadoria e de assessoria relacio-

nados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099518

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC.

 地址 Endereço : 720 California Street, San Francisco, CA 94108, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade e de marketing; serviços promocionais; marketing digital; serviços 

de relações públicas; serviços de consultadoria e criação de marcas; serviços de avaliação 

de marcas; posicionamento de marcas; ensaio de marcas; estratégia de marcas; serviços de 

franchising; serviços de gestão de suportes de marketing e publicidade; serviços de compra 

no âmbito dos meios de comunicação social, nomeadamente aquisição de tempo e espaço 

para distribuição de mensagens publicitárias mediante tempo de emissão, espaço de im-

pressão, espaço interior, espaço exterior ou outros suportes, nomeadamente CD e DVD 

ou espaço/tempo em sítios web; serviços de marketing e gestão de eventos; consultadoria e 

assessoria profissionais relacionadas com «marketing» e gestão de eventos; serviços de con-

sultadoria em matéria de patrocínio; serviços comerciais relacionados com o fornecimento 

de patrocínio de eventos artísticos, desportivos, musicais e teatrais; gestão e representação 

profissional de atletas, desportistas, artistas e celebridades; gestão de negócios comerciais 

e investigação neste domínio; pesquisa de mercado; administração comercial e serviços de 

consultadoria de negócios comerciais; gestão comercial de serviços de acolhimento para 

eventos; serviços de recrutamento; criação e gestão de bases de dados; compilação, proces-

samento e análise de estatísticas; serviços de apresentação comerciais; organização e di-

recção de exposições e mostras comerciais; produção de anúncios publicitários para rádio, 

vídeo, filmes, computadores, sítios web da internet, televisão e dispositivos móveis; todos os 

serviços atrás referidos também fornecidos em linha através de sítios web informáticos ou 

através de transmissões sem fios; publicidade através de venda por correspondência; com-

pilação de listas de endereços para envio pelo correio; compilação de listas de endereços; 

publicidade directa por correio; marketing por correio; preparação de listas de endereços; 

preparação de listas de endereços para serviços de publicidade endereçada por correio; 

marketing directo, marketing de bases de dados, telemarketing; análises e elaboração de rela-

tórios de estatística; gestão de bases de dados; serviços de informações (comerciais); servi-

ços de consultadoria comercial no domínio do comércio electrónico; serviços de agências 

de gestão de publicidade e marketing, nomeadamente criação, desenvolvimento e difusão 

de material publicitário e promocional através de publicidade endereçada, jornais, rádio, 

televisão, dispositivos móveis, uma rede informática mundial e outros suportes interactivos; 

serviços de pesquisa e de informações relacionados com todos os serviços atrás referidos; 
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concepção de materiais publicitários; criação, investigação, desenvolvimento e implementa-

ção de nomes de marcas, slogans, letras e logótipos; anúncios publicitários móveis e anún-

cios publicitários de publicidade directa; serviços informáticos, nomeadamente concepção 

e implementação de faixas publicitárias.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/099519

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC.

 地址 Endereço : 720 California Street, San Francisco, CA 94108, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação ou de divertimento; formação; divertimento; actividades desportivas 

e culturais; organização e direcção de eventos, cerimónias, simpósios, conferências, con-

gressos, convenções, colóquios, cursos, exposições, reuniões, workshops, demonstrações, 

exibições, palestras, apresentações; serviços de gestão de eventos e conferências; serviços 

de acolhimento; serviços de acolhimento de empresas; serviços de publicação; publicação 

de manuais, livros, revistas, brochuras, panfletos, manuais/livros de instruções, material de 

educação e ensino; serviços de assessoria, informações e consultadoria relacionados com os 

serviços atrás referidos; serviços de informações e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos, fornecidos em linha a partir de uma base de dados informática ou da inter-

net, ou através de meios de comunicações; gestão de eventos musicais e desportivos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/099520

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC.

 地址 Endereço : 720 California Street, San Francisco, CA 94108, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Pesquisas de design; serviços de ilustração (desenho); serviços de design comercial e indus-

trial; serviços de design, concepção, criação, investigação, desenvolvimento e implementa-

ção de embalagens; pesquisas de e design de novos produtos; serviços de pesquisa publici-

tária; concepção, desenho e escrita por encomenda, todos para a compilação de páginas na 

internet; serviços informáticos, nomeadamente concepção e implementação de sítios web 

de rede, aplicações informáticas de comércio electrónico e sistemas de redes informáticas 

TI (tecnologias da informação) para terceiros; serviços de concepção de sítios na web; con-



N.º 28 — 15-7-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13245

cepção assistida por computador de gráficos de vídeo; criação, edição e actualização de 

conteúdos de sítios web; serviços de informações, de consultadoria e de assessoria relacio-

nados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/099521

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : Kate Spade LLC

 地址 Endereço : 2 Park Avenue, New York, New York, 10016, 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 : Estojos para transporte de equipamentos electrónicos, nomeadamente, telemóveis, lap-

tops, leitores portáteis, auriculares e leitores multimédia portáteis; ratos de computador; 

auriculares; almofadas para ratos; capas e estojos de protecção para telemóveis, laptops e 

leitores multimédia portáteis; estojos para o transporte de laptops; capas de protecção para 

dispositivos de leitura electrónicos; hardware USB (universal serial bus); altifalantes sem 

fios para interiores e exteriores; auscultadores; carregadores de baterias; copos de medição; 

correntes e cordões para óculos; armações para óculos; óculos; artigos de óptica; estojo 

para óculos; óculos de sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099522

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : Kate Spade LLC

 地址 Endereço : 2 Park Avenue, New York, New York, 10016, 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 de transporte multiusos; sacos de transporte de animais; trelas para animais; sacos 

para atletismo; sacos para desporto; mochilas; sacos de praia; sacos para livros; pastas; ma-

linhas de mão; porta-moedas; sacos para cosméticos vendidos vazios; estojos para cosmé-

ticos vendidos vazios; sacos para fraldas; estojos para documentos; sacos de equipamento; 

carteiras de cerimónia; pochetes; malas de mão; estojos para chaves; artigos de bagagem e 

baús; etiquetas de bagagem; etiquetas de bagagem de plástico; sacos de estafeta; sacos de 

estafeta com rodas; roupas para animais de estimação; coleiras e acessórios para animais 

de estimação, nomeadamente, berloques; bolsas; sacos de ombro; sacos de transporte; sacos 

de viagem; chapéus-de-chuva; carteiras; pequenas bolsas com asa de pendurar no pulso; 
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porta-cartões de vista, sob a forma de carteiras e estojos para cartões; capas ajustadas de 

protecção para malas de mão, pastas, malas de viagem e portfolios tipo pasta de documen-

tos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099523

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : Kate Spade LLC

 地址 Endereço : 2 Park Avenue, New York, New York, 10016, 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 e chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099524

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : 黃淑儀

   Wong, Sok I

 地址 Endereço : 澳門河邊新街94-120號凱泉灣第一座39/B 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，乾製及煮熟水果，蜜餞。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，綠色，紫色，紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/099525

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18
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[730] 申請人 Requerente : Takihyo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 6-1 Ushijima-cho Nishi-ku Nagoya-city, 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 : Óculos; lentes ópticos; óculos de sol; lentes para todos os produtos supra citados; armações 

para todos os produtos supra citados; estojos e suportes para todos os produtos supra cita-

dos; peças e acessórios para todos os produtos supra citados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099526

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : 依波路（遠東）有限公司

   ERNEST BOREL (FAR EAST) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號海港城港威大廈第6座11樓1101-3及1112-14室

   Suites 1101-3 & 1112-14, 11th Floor, Tower 6, The Gateway, Harbour City, 9 Canton Road, 

Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 手錶；時鐘；鬧鐘；電子鐘錶；懷錶；潛水錶；計時器；錶帶；錶鍊；錶殼；錶面；鐘錶機件；機

芯；精密計時儀器；鑲有珠寶之錶；珠寶、人造珠寶、鑽石、袖扣。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde e cinzento.

 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“打卡鐘”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/099527

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : 依波路（遠東）有限公司

   ERNEST BOREL (FAR EAST) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號海港城港威大廈第6座11樓1101-3及1112-14室

   Suites 1101-3 & 1112-14, 11th Floor, Tower 6, The Gateway, Harbour City, 9 Canton Road, 

Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 手錶；時鐘；鬧鐘；電子鐘錶；懷錶；潛水錶；計時器；錶帶；錶鍊；錶殼；錶面；鐘錶機件；機

芯；精密計時儀器；鑲有珠寶之錶；珠寶、人造珠寶、鑽石、袖扣。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde e cinzento.

 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“打卡鐘”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/099528

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : 依波路（遠東）有限公司

   ERNEST BOREL (FAR EAST) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號海港城港威大廈第6座11樓1101-3及1112-14室

   Suites 1101-3 & 1112-14, 11th Floor, Tower 6, The Gateway, Harbour City, 9 Canton Road, 

Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 手錶；時鐘；鬧鐘；電子鐘錶；懷錶；潛水錶；計時器；錶帶；錶鍊；錶殼；錶面；鐘錶機件；機

芯；精密計時儀器；鑲有珠寶之錶；珠寶、人造珠寶、鑽石、袖扣。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento.

 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“打卡鐘”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/099529

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : 依波路（遠東）有限公司

   ERNEST BOREL (FAR EAST) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號海港城港威大廈第6座11樓1101-3及1112-14室

   Suites 1101-3 & 1112-14, 11th Floor, Tower 6, The Gateway, Harbour City, 9 Canton Road, 

Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 手錶；時鐘；鬧鐘；電子鐘錶；懷錶；潛水錶；計時器；錶帶；錶鍊；錶殼；錶面；鐘錶機件；機

芯；精密計時儀器；鑲有珠寶之錶；珠寶、人造珠寶、鑽石、袖扣。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde e cinzento.

 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“打卡鐘”，因屬其他類別。 
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[210] 編號 N.º : N/099530

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : 依波路（遠東）有限公司

   ERNEST BOREL (FAR EAST) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道9號海港城港威大廈第6座11樓1101-3及1112-14室

   Suites 1101-3 & 1112-14, 11th Floor, Tower 6, The Gateway, Harbour City, 9 Canton Road, 

Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 手錶；時鐘；鬧鐘；電子鐘錶；懷錶；潛水錶；計時器；錶帶；錶鍊；錶殼；錶面；鐘錶機件；機

芯；精密計時儀器；鑲有珠寶之錶；珠寶、人造珠寶、鑽石、袖扣。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde e Cinzento.

 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“打卡鐘”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/099531

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados vitamínicos; medicamentos para consumo humano; bebida medicinal; fibras 

(dietéticos); preparados para o banho, medicinais; substâncias dietéticas adaptadas para 

fins médicos; suplementos nutritivos; alimentos para bebés; pó de colágeno para os ossos; 

proteína em pó; alimentos dietéticos adaptados para fins médicos; substâncias dietéticas 

adaptadas para uso medicinal; suplementos dietéticos de caseína; suplementos dietéticos de 

proteínas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099532

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinha e preparados à base de 

cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento 

em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; cubos de gelo; ape-

ritivo, massa, pipocas, chocolate, bolo e biscoito; bebidas (à base de chá); sorvete; chá de 

ervas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099533

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas de vegetais e 

sumos de vegetais incluindo bebidas e sumos nutricionais à base de vegetais; bebidas com 

sabor a frutas; bebidas com sabor a vegetais; sumos de frutas concentrados e ponches; be-

bidas para desporto; água engarrafa; mistura de frutas, sumo de frutas, sorvete e gelo, em 

diversos sabores; mistura de vegetais, sumo de vegetais, sorvete e gelo, em diversos sabores; 

água gaseificada e outras bebidas não alcoólicas, refrigerantes, bebidas de frutas e refri-

gerantes com sumos de frutas, misturas líquidas e em pó para preparar bebidas; xaropes 

aromatizados para fazer bebidas; águas engarrafadas aromatizadas e não-aromatizadas, 

bebidas à base de frutas e sumos gaseificadas e refrigerantes gaseificados; bebidas de frutas 

congeladas e bebidas congeladas à base de frutas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099534

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : JELLY BELLY CANDY COMPANY

 地址 Endereço : One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário; alimentos 

para bebés; suplementos dietéticos para uso medicinal e suplementos dietéticos para ani-

mais; suplementos dietéticos e nutricionais, nomeadamente, bebidas e géis (geleias) fortifi-

cados com suplementos dietéticos e nutricionais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099535

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : JELLY BELLY CANDY COMPANY

 地址 Endereço : One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533, 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 : Alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário; alimentos 

para bebés; suplementos dietéticos para uso medicinal e suplementos dietéticos para ani-

mais; suplementos dietéticos e nutricionais, nomeadamente, bebidas e géis (geleias) fortifi-

cados com suplementos dietéticos e nutricionais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099591

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : Steven Madden Ltd.

 地址 Endereço : 52-16 Barnett Avenue, Long Island City, NY 11104, 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 : Sacos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099592

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY

 地址 Endereço : 6 East Changan Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100006, P.R. China

 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 : 12

[511] 產品 Produtos : Barcos; casco de navio; veículos de água; navios; iates; veículos para locomoção por terra, 

ar, água ou caminhos de ferro; veículos telecomandados, sem ser brinquedos; vagões; hi-

droaviões; pára-choques do veículo; material circulante para caminhos-de-ferro; vagões 

com refrigeração (veículos de caminhos-de-ferro); locomotivas; carruagens (para caminhos 

de ferro); empilhadeiras; carros grua; carrinhas (veículos); veículos com refrigeração; car-

roças para descarregar; carros; veículos aéreos; aviões; turcos para barcos; barcaças; funis 

para navios; mastros para navios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099593

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY

 地址 Endereço : 6 East Changan Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100006, P.R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Consulta sobre construção; construção; construção subaquática; isolamento contra a humi-

dade para edifícios; edifício de quebra-mar de pilar de ponte; construção de portos; perfu-

ração de poços; reparação submarina; construção naval; maquinaria para instalação, manu-

tenção e reparação; manutenção de veículos; impermeabilização anti-ferrugem; extracção 

de minérios; perfuração de petróleo profundo ou poços de gás.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099594

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/18

[730] 申請人 Requerente : CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY

 地址 Endereço : 6 East Changan Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100006, P.R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; corretagem de carga; informação sobre transporte; logística de transporte; 

embalagem de mercadorias; aluguer da barcos; salvamento de navios;  serviço de barcaças; 

corretagem de navios; salvamento; estivar; transporte fluvial; transporte marítimo; trans-

porte por viatura; transporte aéreo; pilotagem; aluguer de veículos; aluguer de armazena-

mento de contentores; armazenamento (storage); armazenamento (warehousing); aluguer 

de fatos de mergulho; entrega de encomendas; arranjo de cruzeiros; serviços de transporte 

por condutos; entrega de artigos; frete; expedição de mercadorias; transporte de viajantes; 

quebra-gelos; serviços de reboque; rebocador; reflutuação de navios; armazenamento em 

barcos; salvamento subaquático; transporte por barcos de recreio; frete (transporte de mer-

cadorias); transporte por barco; transporte por lancha; aluguer de camiões de caminho de 
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ferro; armazenagem de artigos; armazenamento de informações; serviços de correio rápido 

(mensagens ou mercadorias); agências de turismo (excepto para reserva de hotéis); serviços 

de guia turístico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099595

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/19

[730] 申請人 Requerente : 凱利餐飲發展（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高士德大馬路世紀豪庭地下A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 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，棕黃色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/099596

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/19

[730] 申請人 Requerente : 葡茶一人有限公司

   CHÁ DE PORTO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA, em inglês PORT TEA 

COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門看臺街192號信託花園地下AM 

 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 : 紫色，黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/099597

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/19

[730] 申請人 Requerente : PASKÀ S.R.L.

 地址 Endereço : Via delle industrie, 35, 80147 Napoli Italy
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 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；未烘過的咖啡；咖啡飲料；加奶咖啡飲料；咖啡調味香料（調味品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099598

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/19

[730] 申請人 Requerente : PASKÀ S.R.L.

 地址 Endereço : Via delle industrie, 35, 80147 Napoli Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館；自助餐館；餐館；飯店。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099599

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/19

[730] 申請人 Requerente : 花酒酒業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高士德大馬路31號華暉閣21樓G 

 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 : 啤酒；汽水和礦泉水以及其他不含酒精的飲料；水果飲料及果汁；糖漿及其他製飲料用的製

劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099600

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/19

[730] 申請人 Requerente : 花酒酒業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高士德大馬路31號華暉閣21樓G 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099603

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : 蔣瀟玲

   CHIANG SIU LING SAMANTHA

[730] 申請人 Requerente : 王之煒

   WONG, CHI WAI ORSON

 地址 Endereço : Alameda de Carlos D’Assumpção, Edifício «Cheng Feng», 13º andar «G», Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Brochuras, folhetos, postais ilustrados, cartazes, anúncios em jornais e revistas e outros 

produtos de papel, cartão e produtos nestas matérias, produtos de impressão, fotografias.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白，淺藍，蔚藍，中青紫紅，淺粉紅，芥末黃，亮卡其色，孔雀藍，灰綠松石，亮岩灰，古銅，暖粉

紅，銅青，三色堇紫，灰丁寧藍，粉紅，暗金菊色，鉻黃，孔雀綠，灰藍，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/099604

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : 蔣瀟玲

   CHIANG SIU LING SAMANTHA

[730] 申請人 Requerente : 王之煒

   WONG, CHI WAI ORSON

 地址 Endereço : Alameda de Carlos D’Assumpção, Edifício «Cheng Feng», 13º andar «G», Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 產品 Produtos : Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白，淺藍，蔚藍，中青紫紅，淺粉紅，芥末黃，亮卡其色，孔雀藍，灰綠松石，亮岩灰，古銅，暖粉

紅，銅青，三色堇紫，灰丁寧藍，粉紅，暗金菊色，鉻黃，孔雀綠，灰藍，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/099605

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/19

[730] 申請人 Requerente : Lai Sun F&B Management Limited

 地址 Endereço : 11/F, Lai Sun Commercial Centre, 680 Cheung Sha Wan 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; serviços de café e bares; serviços de sala de cocktails; serviços 

de fornecimento de refeições; serviços de fornecimento de refeições de clubes nocturnos; 

serviços para fornecimento de comidas e bebidas; preparação de comidas e refeições para 

consumir fora.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099606

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : 穗豐國際貿易有限公司 

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路新城市花園第17座金來閣15N 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 清潔用鋼絲絨，清潔用布，手動清潔器具，海綿夾持器，清潔用墊，廚房用擦墊，清潔用廢棉紗，

家用海棉，抹布，洗地板布，沐浴海綿，梳妝海綿。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 棕色及黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/099607

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : 穗豐國際貿易有限公司 

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路新城市花園第17座金來閣15N 

 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 : 戶外廣告，貨物展出，樣品散發，廣告宣傳本的出版，電視商業廣告，計算機網絡上的廣告，為

零售目的在通訊媒體上展示商品，進出口代理，市場營銷，電話市場營銷。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 棕色及黑色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/099618

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : 新東洋寶碧（香港）有限公司 

 地址 Endereço : 香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈28樓2804B室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙巾；紙製洗臉巾；衛生紙；紙手帕；卸妝用紙巾；紙餐巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099619

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : Magnolia Intellectual Property, LLC

 地址 Endereço : 1841 Broadway, New York, New York, 10023, 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 : Sobremesas de pastelaria; artigos de pastelaria; produtos de pastelaria; brownies; bolos; 

bolo de queijo; café e chá; biscoitos; cupcakes; pudins de sobremesa; chocolate quente; mu-

ffins; tartes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099620

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : Magnolia Intellectual Property, LLC

 地址 Endereço : 1841 Broadway, New York, New York, 10023, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de vendas a retalho on-line apresentando confeitos, sobremesas de pas-

telaria, artigos de pastelaria, produtos de pastelaria, cupcakes, tartes, bolos, biscoitos, 

muffins, pão, pãezinhos de leite, rebuçados, café, chá, bebidas, vestuário, camisas, t-shirts, 

chapéus, bonés, calçado, chapelaria, artigos de vidro para bebidas, canecas, copos para 

bebidas, jarras, utensílios para cozinha e utensílios para cozinhar, tecidos, aventais, mate-

riais para empacotamento, caixas e sacos de papel ou cartão, material impresso, livros de 

culinária, catálogos; pastelarias a retalho; lojas de cupcakes a retalho; serviços de lojas de 

vendas a retalho apresentando confeitos, sobremesas de pastelaria, artigos de pastelaria, 

produtos de pastelaria, cupcakes, tartes, bolos, biscoitos, muffins, pão, pãezinhos de leite, 
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rebuçados, café, chá, bebidas, vestuário, camisas, t-shirts, chapéus, bonés, calçado, chape-

laria, artigos de vidro para bebidas, canecas, copos para bebidas, jarras, utensílios para co-

zinha e utensílios para cozinhar, tecidos, aventais, materiais para empacotamento, caixas e 

sacos de papel ou cartão, material impresso, livros de culinária, catálogos; serviços de lojas 

de vendas por grosso apresentando confeitos, sobremesas de pastelaria, artigos de paste-

laria, produtos de pastelaria, cupcakes, tartes, bolos, biscoitos, muffins, pão, pãezinhos de 

leite, rebuçados, café, chá, bebidas, vestuário, camisas, t-shirts, chapéus, bonés, calçado, 

chapelaria, artigos de vidro para bebidas, canecas, copos para bebidas, jarras, utensílios 

para cozinha e utensílios para cozinhar, tecidos, aventais, materiais para empacotamento, 

caixas e sacos de papel ou cartão, material impresso, livros de culinária, catálogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099621

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : Magnolia Intellectual Property, LLC

 地址 Endereço : 1841 Broadway, New York, New York, 10023, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de café; serviços de fornecimento de refeições; serviço de restaurante.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099622

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[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 : 



N.º 28 — 15-7-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13259

[210] 編號 N.º : N/099623

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : 佘華坤

   Shair Wah Kwan

 地址 Endereço : 香港灣仔晏頓街1號，安定大廈3樓

   3/F Anton Building, 1 Anton Street, Wanchai, Hong Kong

 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 : Provisão de formação em karatê, educação em artes marciais, instrução de artes marciais, 

formação em artes marciais, «coaching» (formação) na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099624

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : CHOI FUNG HONG COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Room 715, Block 1, 7th Floor, Nan Fung Industrial City, 18 Tin Hau Road, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong SAR

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 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 : Preparações cosméticas; geles para o banho; sabões; loções para a pele; produtos amacia-

dores para o cabelo; champôs; sprays para o cabelo; sprays para o corpo; perfumes; produ-

tos para os cuidados da pele; produtos para os cuidados do cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099625

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : CHOI FUNG HONG COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Room 715, Block 1, 7th Floor, Nan Fung Industrial City, 18 Tin Hau Road, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong SAR

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 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 : Agência de importação e exportação; serviços de venda por grosso, a retalho e de distri-

buição relacionados com preparações cosméticas, geles para o banho, sabões, loções para 

a pele, produtos amaciadores para o cabelo, champôs, sprays para o cabelo, sprays para o 

corpo, perfumes, produtos para os cuidados da pele e produtos para os cuidados do cabelo.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099626

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : CHOI FUNG HONG COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Room 715, Block 1, 7th Floor, Nan Fung Industrial City, 18 Tin Hau Road, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong SAR

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 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 : Preparações cosméticas; geles para o banho; sabões; loções para a pele; produtos amacia-

dores para o cabelo; champôs; sprays para o cabelo; sprays para o corpo; perfumes; produ-

tos para os cuidados da pele; produtos para os cuidados do cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099627

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : CHOI FUNG HONG COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Room 715, Block 1, 7th Floor, Nan Fung Industrial City, 18 Tin Hau Road, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong SAR

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 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 : Agência de importação e exportação; serviços de venda por grosso, a retalho e de distri-

buição relacionados com preparações cosméticas, geles para o banho, sabões, loções para 

a pele, produtos amaciadores para o cabelo, champôs, sprays para o cabelo, sprays para o 

corpo, perfumes, produtos para os cuidados da pele e produtos para os cuidados do cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099628

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : CHOI FUNG HONG COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Room 715, Block 1, 7th Floor, Nan Fung Industrial City, 18 Tin Hau Road, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong SAR

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 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 : Preparações cosméticas; geles para o banho; sabões; loções para a pele; produtos amacia-

dores para o cabelo; champôs; sprays para o cabelo; sprays para o corpo; perfumes; produ-

tos para os cuidados da pele; produtos para os cuidados do cabelo.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099629

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : CHOI FUNG HONG COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Room 715, Block 1, 7th Floor, Nan Fung Industrial City, 18 Tin Hau Road, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong SAR

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 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 : Agência de importação e exportação; serviços de venda por grosso, a retalho e de distri-

buição relacionados com preparações cosméticas, geles para o banho, sabões, loções para 

a pele, produtos amaciadores para o cabelo, champôs, sprays para o cabelo, sprays para o 

corpo, perfumes, produtos para os cuidados da pele e produtos para os cuidados do cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099630

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : CHOI FUNG HONG COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Room 715, Block 1, 7th Floor, Nan Fung Industrial City, 18 Tin Hau Road, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong SAR

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 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 : Preparações cosméticas; geles para o banho; sabões; loções para a pele; produtos amacia-

dores para o cabelo; champôs; sprays para o cabelo; sprays para o corpo; perfumes; produ-

tos para os cuidados da pele; produtos para os cuidados do cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099631

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : CHOI FUNG HONG COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Room 715, Block 1, 7th Floor, Nan Fung Industrial City, 18 Tin Hau Road, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong SAR

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 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 : Agência de importação e exportação; serviços de venda por grosso, a retalho e de distri-

buição relacionados com preparações cosméticas, geles para o banho, sabões, loções para 

a pele, produtos amaciadores para o cabelo, champôs, sprays para o cabelo, sprays para o 

corpo, perfumes, produtos para os cuidados da pele e produtos para os cuidados do cabelo.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099632

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : DC COMICS

 地址 Endereço : 1700 Broadway, New York, New York 10019, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restauração (alimentação); serviços de restaurantes e cafés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099633

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : Fidia Farmaceutici S.p.A.

 地址 Endereço : Via Ponte della Fabbrica 3/A, I-35031 Abano Terme, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 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 fins medicinais; alimentos 

e substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; suplemen-

tos alimentares para humanos e animais; emplastros, materiais para pensos; matérias para 

obturações dentárias, massas para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; produtos farmacêuticos para o trata-

mento das articulações, para patologias traumáticas e degenerativas das articulações e para 

o uso durante cirurgias ortopédicas; produtos farmacêuticos para o tratamento de doenças 

reumatológicas; preparações analgésicas; produtos farmacêuticos para o tratamento de do-

enças do sistema muscular e esquelético.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099634

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : Fidia Farmaceutici S.p.A.

 地址 Endereço : Via Ponte della Fabbrica 3/A, I-35031 Abano Terme, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários; artigos orto-

pédicos; materiais de sutura; seringas e cânulas; aplicadores e dispositivos médicos para 

a administração de preparações farmacêuticas; dispositivos médicos e cirúrgicos para o 

tratamento de patologias traumáticas e degenerativas das articulações e para cirurgias or-

topédicas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099635

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : Fidia Farmaceutici S.p.A.

 地址 Endereço : Via Ponte della Fabbrica 3/A, I-35031 Abano Terme, 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; produtos dermo-cosméticos, não para fins medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099636

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : Fidia Farmaceutici S.p.A.

 地址 Endereço : Via Ponte della Fabbrica 3/A, I-35031 Abano Terme, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 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 fins medicinais; alimentos 

e substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; suplemen-

tos alimentares para humanos e animais; emplastros, materiais para pensos; matérias para 

obturações dentárias, massas para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; preparações farmacêuticas para uso 

dermatológico e ginecológico; produtos para-farmacêuticos para uso em dermatologia e 

ginecologia; cremes, geles e sprays para pruridos externos; lubrificantes para preservativos; 

hidratantes vaginais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099637

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : ThreeBond Holdings Co., Ltd.

 地址 Endereço : ThreeBond Building, 1-18-15, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29
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[511] 產品 Produtos : Produtos lácteos; carne fresca; carne congelada; carne refrigerada; produtos de carne pro-

cessada; peixe (não vivo); alimentos preparados constituídos principalmente por peixe; pei-

xe seco; agar-agar para alimentos; legumes congelados; frutos congelados; legumes proces-

sados; frutos processadas; salada de legumes; legumes cozidos; batatas fritas; legumes em 

conserva; algas comestíveis; produtos alimentares feitos a partir de algas; extractos de algas 

para alimentos; marisco (não vivo); marisco congelado; produtos de marisco congelados; 

refeições preparadas constituídas principalmente por marisco; refeições de caril prepara-

das constituídas principalmente por carne, com ou sem arroz; alimentos guisados; sopas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099638

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : ThreeBond Holdings Co., Ltd.

 地址 Endereço : ThreeBond Building, 1-18-15, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; cacau; pão; brioches; produtos de pastelaria; produtos de confeitaria; molhos; molhos 

à base de carne; ketchup; molho de soja; molho de soja; vinagre; misturas de vinagre; mo-

lhos para salada; maionese; marinadas contendo temperos; marinadas temperadas; mistu-

ras de temperos; molho de barbecue; preparações de cereais; pratos de massas alimentares; 

massas alimentares recheadas; produtos de massas alimentares; massas alimentares; mas-

sas alimentares frescas; molhos para massas alimentares; massas alimentares ultraconge-

ladas; refeições consistindo principalmente de massas alimentares; molhos para uso com 

massas alimentares; pratos prontos contendo principalmente massas alimentares; pratos 

de massas alimentares preparados; refeições de massas alimentares preparadas; massas 

alimentares secas e frescas; talharim; dumplings; dumplings de carne (pastel recheado com 

carne cozida); sanduíches; sushi; bolinhos de massa frita com pequenos pedaços de polvo; 

bolinhos cozidos no vapor; pãezinhos recheados com carne picada; pizzas; refeições prepa-

radas contendo (principalmente) arroz; cachorros-quentes; empadas de carne; ravioli; arroz 

descascado; aveia descascada; cevada descascada; farinha.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099639

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : ThreeBond Holdings Co., Ltd.

 地址 Endereço : ThreeBond Building, 1-18-15, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Restaurantes; restaurantes self-service; cafetarias; cafetarias self-service; serviços de cate-

ring; cafés; snack-bares; serviços de consultadoria relacionados com os serviços atrás refe-

ridos; serviços de informações e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099640

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : 彼諾貿易有限公司

   PIXMO TRADE LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道72號六國中心6層

   6/F Luk Kwok Centre, 72 Gloucester Road, Wan Chai 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 : 貨物遞送（即聲音和圖像的錄製、傳送、複製裝置，數據輸入、存儲、處理和傳送的電或電子裝

置和設備，數據處理設備，數據存儲和顯示的電子設備，數據存儲電子裝置的遞送）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099641

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : 彼諾貿易有限公司

   PIXMO TRADE LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道72號六國中心6層

   6/F Luk Kwok Centre, 72 Gloucester Road, Wan Chai 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 : 貨物遞送（即聲音和圖像的錄製、傳送、複製裝置，數據輸入、存儲、處理和傳送的電或電子裝

置和設備，數據處理設備，數據存儲和顯示的電子設備，數據存儲電子裝置的遞送）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099642

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : Diageo North America, Inc.

 地址 Endereço : 801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099645

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : Rimowa GmbH

 地址 Endereço : Mathias-Brueggen-Str. 118, 50829 Koeln, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malões e malas, malões para transporte ferroviário, estojos de beleza, pastas para execu-

tivos, pastas para fotografias, não sendo adaptadas para os objectos que contêm (sendo os 

produtos anteriormente referidos, de alumínio ou de material plástico ou uma combinação 

desses materiais com matérias têxteis), sacos de viagem, maletas, mochilas de material têx-

til.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099646

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : 四川一名微晶科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省滎經縣大田垻鄉新文村 

 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 : 石料；水晶石；玻璃馬賽克；瓷磚；非金屬地板磚；非金屬地磚；非金屬磚瓦；建築用非金屬牆

磚；建築用非金屬磚瓦；耐火磚、瓦；非金屬窗框；非金屬護壁板；非金屬建築材料；非金屬建

築物；建築玻璃。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099647

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : 四川一名微晶科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省滎經縣大田垻鄉新文村 

 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 : 石料；水晶石；玻璃馬賽克；瓷磚；非金屬地板磚；非金屬地磚；非金屬磚瓦；建築用非金屬牆

磚；建築用非金屬磚瓦；耐火磚、瓦；非金屬窗框；非金屬護壁板；非金屬建築材料；非金屬建

築物；建築玻璃。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099648

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : HONDA MOTOR CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, seca-

gem, ventilação, fornecimento de água e fins sanitários; e peças e acessórios para os artigos 

supra mencionados, incluído na classe 11.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099649

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : HONDA MOTOR CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água; e peças e acessórios para os arti-

gos supra mencionados, incluído na classe 12.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099666

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21
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[730] 申請人 Requerente : TECHNOLINE 有限公司——澳門離岸商業服務

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路第一國際商業中心1306H室 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 氣象儀器，非醫用溫度計，自動定時開關，數據處理設備，電池，電池充電器，電子蓄電池，精

密測量儀器，測量裝置，報警器，指示器（電），陽極電池，整流用電力裝置，測量裝置，測量儀

器，電子信號發射器，測量儀器，太陽能電池，電池瓶，手電筒電池，充電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099667

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : TECHNOLINE 有限公司——澳門離岸商業服務

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路第一國際商業中心1306H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 : 11

[511] 產品 Produtos : 手電筒，電燈泡，電燈，燈，小型探照燈，腳踏車燈，電燈插座，提燈，閃光燈（手電筒），潛水

燈。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099668

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : TECHNOLINE 有限公司——澳門離岸商業服務

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路第一國際商業中心1306H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 : 14

[511] 產品 Produtos : 手錶，錶帶，計時器（手錶），測時儀器，電子鐘錶，控制時鐘，精密計時計，鬧鐘，錶殼，秒錶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099669

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : 友華生技醫藥股份有限公司

   ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

 地址 Endereço : 7F., No. 368, Sec. 1 Fu Hsing S. Rd.,Taipei 106, Taiwan, China

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

[511] 產品 Produtos : 人體用疫苗、抗癌劑、抗癌疫苗、藥用和獸醫用製劑；醫用衞生製劑；醫用或獸醫用營養食物和

物質，嬰兒食品；人用和動物用膳食補充劑；膏藥，繃敷材料；填塞牙孔用料，牙科用蠟；消毒

劑；消滅有害動物製劑；殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099670

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : 友華生技醫藥股份有限公司

   ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

 地址 Endereço : 7F., No. 368, Sec. 1 Fu Hsing S. Rd.,Taipei 106, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人體用疫苗、抗癌劑、抗癌疫苗、藥用和獸醫用製劑；醫用衞生製劑；醫用或獸醫用營養食物和

物質，嬰兒食品；人用和動物用膳食補充劑；膏藥，繃敷材料；填塞牙孔用料，牙科用蠟；消毒

劑；消滅有害動物製劑；殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099671

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : 皇冠爐具（集團）有限公司

   CROWN GAS STOVES (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港柴灣新業街6號安力工業中心26樓2616室

   Flat 2616, 26/F, Honour Ind CTR, 6 Sun Yip St., Chai Wan 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 : 7

[511] 產品 Produtos : 攪動機；攪拌機；離心碾磨機；洗碗機；家用電動碾磨機；家用電動軋碎機；混合機（機器）；家

用非手動研磨機；電動開罐器；非手動胡椒研磨機；電攪拌器；非手動磨咖啡機；家用電動攪拌

機；廚房用電動機器；家用電動打蛋器；家用電動榨水果機；食品加工機（電動）；洗衣機；清洗

設備；垃圾（廢物）處理裝置；垃圾處理機；中心真空吸塵裝置；蒸汽清潔器械；清潔用吸塵裝

置；清潔用除塵裝置；高壓洗滌機；真空吸塵器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099672

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21
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[730] 申請人 Requerente : 皇冠爐具（集團）有限公司

   CROWN GAS STOVES (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港柴灣新業街6號安力工業中心26樓2616室

   Flat 2616, 26/F, Honour Ind CTR, 6 Sun Yip St., Chai Wan 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 : 煤氣燈；烹調器；烹調用裝置和設備；爐子；爐子（取暖器具）；燃氣爐；電爐；烤架（烹飪設

備）；汽油爐；電力煮咖啡機；電油炸鍋；電熱壺；微波爐（廚房用具）；製麵包機；空氣冷卻裝

置；空氣淨化裝置和機器；風扇（空氣調節）；空氣調節裝置；廚房用抽油煙機；電動乾衣機；頭

髮用吹風機；水加熱器；電加熱裝置；電散熱器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099673

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West 

Sussex, RH16 3BW, 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 : Sabões; perfumes, água-de-toilette; água-de-colónia; pó de talco, para toilette; preparações 

para o banho, não para uso medicinal; sais de banho, não para uso medicinal; toalhetes 

impregnados com loções cosméticas; sabonetes; cremes cosméticos; leite de amêndoa para 

fins cosméticos; loções para fins cosméticos; preparações cosméticas para os cuidados da 

pele; cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, corpo e mãos; leites, geles e óleos para 

bronzear e preparações para depois da exposição solar (cosméticos); preparações para o 

corpo e para os cuidados de beleza; produtos de maquilhagem; champôs; loções para os 

cabelos; geles, mousses e bálsamos e produtos sob a forma de aerossol para pentear e para 

os cuidados dos cabelos; lacas para os cabelos; preparações de coloração e de descoloração 

do cabelo; preparações para o encaracolamento e a ondulação permanente do cabelo; óleos 

essenciais; preparações não medicinais para a aplicação, condicionamento e cuidados do 

cabelo, couro cabeludo, pele e unhas; sabões; águas-de-colónia; águas-de-toilette; óleos 

essenciais e à base de ervas; cosméticos; produtos de toilette não medicinais; sprays para o 

cabelo; preparações para uso no banho ou duche; óleos, geles, cremes e espumas de banho 

e duche; máscaras para o rosto e para o corpo; esfoliantes para o rosto e para o corpo; pro-

dutos para a lavagem do rosto; produtos para a limpeza e hidratação da pele; produtos para 

tonificar a pele; produtos hidratantes da pele; cremes e geles para as imperfeições da pele; 

desodorizantes; vernizes para as unhas; batons; delineadores para os olhos; preparações 

para uso antes de barbear e depois de barbear; sabões para barbear; cremes para barbear; 

geles para barbear; preparações para depois de barbear; preparações para antes de barbe-

ar; talcos; dentífricos; pastas para os dentes; produtos de higiene pessoal; preparações de 

toilette para os animais; óleos essenciais e extractos aromáticos; produtos abrasivos; prepa-

rações para limpar e perfumar; cera para alfaiates e sapateiros.
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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

2015/01/29 3091807 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/099674

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West 

Sussex, RH16 3BW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Lunetas e óculos; óculos de sol; óculos de correcção e óculos; óculos de protecção e óculos; 

lentes de contacto; lentes para lunetas e para óculos; armações para óculos; armações para 

óculos de correcção; estojos para óculos; estojos para óculos de sol; cordões para óculos; 

cordões, faixas, correntes para óculos e dispositivos para fixarem a posição de lunetas, 

óculos de sol e óculos; clipes para óculos de sol; «pince-nez»; estojos para «pince-nez»; cor-

rentes para «pince-nez»; cordões para «pince-nez»; correntes para lunetas; armações para 

lunetas; cordões para lunetas; lunetas; cordões para óculos de sol; armações para óculos de 

sol; correntes para óculos de sol; binóculos; óculos de protecção; óculos de protecção para 

desporto; peças e acessórios para os produtos acima mencionados; aplicações de software 

descarregáveis para computador; aplicações de software para computador, descarregáveis; 

aplicações de software descarregáveis destinadas aos dispositivos electrónicos portáteis, 

assistentes digitais pessoais (PDA), telemóveis, leitores de MP3, e computadores «laptops»; 

estojos de transporte, capas, invólucros, coberturas de protecção para dispositivos elec-

trónicos portáteis, assistentes digitais pessoais (PDA), telemóveis, leitores de MP3, e com-

putadores «laptops»; correias de pôr ao pescoço para telemóveis; bases para telemóveis; 

telefones; telemóveis; assistentes digitais pessoais (PDA); computadores; leitores de MP3; 

software para jogos de computador; software de computador; programas de computador; 

transmissores para telecomunicações; dispositivos e aparelhos electrónicos de telecomuni-

cações para a transmissão, a exibição, a recepção, o armazenamento, o descarregamento e 

o registo das informações electrónicas e/ou dos conteúdos de multimédia, incluindo vídeos 

e filmes, programas de televisão, jogos de computador, música, imagens e/ou toques para 

telemóveis; conteúdos gravados; equipamento audiovisual e de tecnologia da informação; 

imanes, magnetizadores e desmagnetizadores; aparelhos, instrumentos e cabos de elec-

tricidade; dispositivos ópticos, aumentadores e correctores; dispositivos de segurança, de 

protecção, de defesa e de sinalização; equipamento de mergulho; dispositivos de navega-

ção, orientação, rastreamento, marcação e cartografia; instrumentos de medição, detecção 

e monitorização, indicadores e controladores; aparelhos de investigação científica e de la-

boratório, aparelhos e simuladores de ensino; e peças e acessórios para todos os produtos 

atrás referidos, incluídos nesta classe.

[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

2015/01/29 3091807 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/099675

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sus-

sex, RH16 3BW, 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, em bruto ou semitrabalhados; ligas de metais preciosos; pedras semipre-

ciosas; pedras preciosas; relojoaria e outros instrumentos cronométricos; relógios, relógios 

de mesa ou de parede, artigos de joalharia e bijuteria; peças e acessórios para todos os ar-

tigos atrás referidos; relógios despertadores; pulseiras; broches; colares; brincos; correntes; 

molas de gravatas; alfinetes de gravata; berloques; botões de punho; diamantes; artigos de 

joalharia de diamantes; pérolas; artigos de joalharia de pérolas; artigos de joalharia feitos 

com pedras preciosas; ornamentos de metais preciosos; alfinetes ornamentais; estojos para 

artigos de joalharia; estojos para relógios; porta-chaves; medalhas; pulseiras para relógios 

de pulso; correntes para relógios; pedras preciosas, pérolas e metais preciosos e suas imi-

tações; instrumentos de relojoaria; outros artigos de metais preciosos e pedras preciosas, 

e suas imitações nomeadamente, estátuas e estatuetas, feitos ou revestidos com metais ou 

pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação dos mesmos, ornamentos, feitos ou revesti-

dos com metais ou pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação dos mesmos, moedas e 

fichas, obras de arte em metais preciosos, porta-chaves (bugigangas ou berloques); caixas 

para artigos de joalharia e caixas para relógios; e peças e acessórios para todos os produtos 

atrás referidos, incluídos nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/01/29 3091807 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/099676

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sus-

sex, RH16 3BW, 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; malas de mão; estojos de viagem; artigos de bagagem; sacos mul-

tiuso; mochilas; sacos escolares; sacos de praia; sacos de viagem; malas de viagem; baús; mo-

chilas de campismo; sacos de campismo; peles; peles (com pêlo); coleiras para animais; capas 

para animais; caixas de couro ou cartão-couro; pastas diplomáticas; carteiras de bolso; bolsas e 

pastas escolares; estojos para chaves; pastas para documentos; bastões; estojos para cartões; sa-
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cos a tiracolo de couro; chapéus-de-sol; porta-moedas; bolsas; mochilas com duas alças; bolsas 

a tiracolo; sacos para compras; sacos de transporte; baús de viagem; maletas; estojos de toilette, 

não preenchidos; chapéus-de-chuva; capas para chapéus-de-chuva; guarda-sóis; bengalas; pu-

nhos para bengalas; bengalas-assento; chicotes, arreios e selaria; sacos para artigos de toilette; 

mochilas; sacos de cintura; sacos para desporto; sacos de lazer; porta-músicas; sacolas; estojos 

para produtos de beleza; porta-fatos, porta-camisas e porta-vestidos; estojos para gravatas; es-

tojos para cartões de crédito e porta-cartões de crédito; cintos de couro; estojos, invólucros, re-

cipientes e capas de protecção de transporte em couro para dispositivos portáteis electrónicos, 

assistentes pessoais digitais, telemóveis, leitores de MP3, e computadores portáteis; correias de 

pescoço em couro (não guarnecidas) para telemóveis e leitores de MP3; invólucros em couro; 

faixas de couro; vestuário para animais de estimação; correias em couro; trelas de couro; reves-

timentos para móveis em couro; caixas de couro para chapéus; chapéus-de-chuva e chapéus-de-

-sol; bengalas; artigos de bagagem, sacos, carteiras e outras bolsas de transporte; peles e couros; 

selaria, chicotes e vestuário para animais; e peças e acessórios para todos os produtos atrás 

referidos, incluídos nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/01/29 3091807 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/099677

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sus-

sex, RH16 3BW, 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; botas; vestuário pronto-a-vestir; borzeguins; sapatos; tacões 

de calçado; chinelos; chinelos de banho, sandálias; sapatilhas; sapatos de praia; calçado 

para desporto; sapatos para corrida; botas para escalada; botas para desporto; peúgas; «ho-

siery»; collants; chapéus; bandanas; bonés (chapelaria); boinas; lenços de cabeça e pescoço; 

luvas (vestuário); mitenes; cintos (como artigos de vestuário); camisas; t-shirts; pólos; cami-

sas de desporto; calças; calças de ganga; calções; calções de desporto; vestuário para nata-

ção; calções de banho; fatos de banho; bikinis, roupa interior; lingerie; corpetes (lingerie); 

roupões de banho; fatos de treino; artigos de vestuário exterior; casacos; jaquetas; parkas; 

casacos para esqui; vestuário impermeável; casacos e jaquetas impermeáveis e de protec-

ção contra intempéries; vestuário de esqui; vestuário de praia; fatos; camisolas e cardigãs; 

vestuário de malha; perneiras; gravatas; pijamas; coletes; faixas para a cabeça (vestuário); 

faixas para os pulsos; vestuário de homem; vestuário de senhora; vestuário de criança; 

vestuário interior; vestuário para homens, senhoras, crianças e bebés; calças largas; saias; 

charpas; «jerseys»; blusas; vestidos; batas; vestidos clássicos; vestuário para dormir; rou-

pões; camisolas; bibes; meias; tapa-orelhas; gravatas; smokings; coletes; saias escocesas; 

xailes; blazers; fatos-macaco; máscaras para dormir; cintos para dinheiro; aventais; vestidos 

de casamento; vestidos de gala para casamentos; vestidos para damas de honor; vestidos 

de gala para damas de honor; punhos de vestuário; boas; estolas de pele; vestuário para 
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desportos de Inverno; vestuário para corrida, caminhada; escalada, campismo e ciclismo; 

capuzes; lenços de bolso.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/01/29 3091807 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/099678

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : Autumnpaper Limited

 地址 Endereço : 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sus-

sex, RH16 3BW, 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 retalhistas relacionados com a venda de sabões, perfumes, água-de-toilette, água-

-de-colónia, pó de talco, para toilette, preparações para o banho, não para uso medicinal, 

sais de banho, não para uso medicinal, toalhetes impregnados com loções cosméticas, sa-

bonetes, cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, corpo e mãos, leites, géis e óleos 

para bronzeamento da pele, e produtos pós-solares (cosméticos), preparações para os cui-

dados de beleza e do corpo, produtos de maquilhagem, champôs, loções, géis, espumas e 

bálsamos para o cabelo e produtos em forma de aerossóis para pentear e para os cuidados 

dos cabelos, lacas para o cabelo, preparações para pintar e preparações para descolorar o 

cabelo, preparações para o encaracolamento e a ondulação permanente do cabelo, óleos 

essenciais, preparações não medicinais para a aplicação em condicionamento e cuidados 

dos cabelos, couro cabeludo, pele e unhas, sabões, águas-de-colónia, águas-de-toilette, óle-

os essenciais e à base de ervas, cosméticos, produtos de higiene não-medicinais, sprays 

para o cabelo, preparações para uso no banho ou duche, óleos, géis, cremes, loções e espu-

mas para o banho e duche, máscaras para o rosto e para o corpo, esfoliantes para o rosto e 

para o corpo, produtos de lavagem para o rosto, produtos de limpeza e hidratantes para a 

pele, produtos tonificantes para a pele, produtos hidratantes para a pele, cremes e géis para 

imperfeições da pele, desodorizantes, verniz para as unhas, batons, delineadores de olhos, 

preparações para antes de barbear e para depois de barbear, sabões para barbear, cremes 

de barbear, géis de barbear, preparações para depois de barbear, preparações para antes de 

barbear, pó de talco, produtos de higiene pessoal, dentífricos, pastas de dentes, produtos 

de higiene pessoal, preparações de toilette para os animais, óleos essenciais e extractos 

aromáticos, produtos abrasivos, preparações para limpar e perfumar, cera para alfaiates e 

sapateiros, lunetas e óculos, óculos de sol, óculos e lunetas de correcção, lunetas e óculos 

de protecção, lentes de contacto, lentes para lunetas e óculos, armações para óculos, arma-

ções de correcção, estojos para óculos, estojos para óculos de sol, cordões para óculos, cor-

dões, fitas, correntes e dispositivos de retenção da posição de lunetas, óculos de sol e ócu-

los, óculos de sol «clip on», pince-nez, estojos para pince-nez, correntes para pince-nez, 

cordões para pince-nez, correntes para óculos, armações de óculos, cordões de óculos, 

óculos, cordões de óculos de sol, armações de óculos de sol, correntes de óculos de sol, bi-

nóculos, óculos de protecção, óculos de protecção para desporto, peças e acessórios para 

todos os produtos atrás referidos, aplicações de software descarregáveis para computado-
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res, aplicações de software para computadores, descarregáveis, aplicações de software des-

carregáveis para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes pessoais digitais, telemó-

veis, leitores de MP3 e computadores portáteis, estojos, invólucros, recipientes e capas de 

protecção para transporte para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes digitais pes-

soais, telemóveis, leitores de MP3 e computadores portáteis, correias de pescoço para tele-

móveis, suportes para telemóveis, telefones, telemóveis, assistentes pessoais digitais, com-

putadores, leitores de MP3, software electrónico para jogos de computador, software de 

computador, programas de computador, transmissores de telecomunicações, aparelhos e 

instrumentos de telecomunicações electrónicos para a transmissão, exibição, recepção, ar-

mazenamento, descarregamento e gravação de informações electrónicas e / ou conteúdos 

de média, incluindo vídeos e filmes, programas de televisão, jogos de computador, música, 

imagens e / ou toques de telemóvel, metais preciosos, em bruto ou semitrabalhados, ligas 

de metais preciosos, pedras semipreciosas, pedras preciosas, relojoaria e outros instrumen-

tos cronométricos, relógios, relógios de mesa ou de parede, artigos de joalharia e bijuteria, 

peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos, relógios despertadores, pulseiras, 

broches, colares, brincos, correntes, molas de gravatas, alfinetes de gravata, berloques, bo-

tões de punho, diamantes, artigos de joalharia de diamantes, pérolas, artigos de joalharia 

de pérolas, artigos de joalharia feitos com pedras preciosas, ornamentos de metais precio-

sos, alfinetes ornamentais, estojos para artigos de joalharia, estojos para relógios, porta-

-chaves, medalhas, pulseiras para relógios de pulso, correntes para relógios, pedras precio-

sas, pérolas e metais preciosos e suas imitações, instrumentos de relojoaria, estátuas e esta-

tuetas, feitos ou revestidos com metais ou pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação 

dos mesmos, ornamentos, feitos ou revestidos com metais ou pedras preciosas ou semipre-

ciosas, ou imitação dos mesmos, moedas e fichas, obras de arte em metais preciosos, porta-

-chaves (bugigangas ou berloques), caixas para artigos de joalharia e caixas para relógios, 

couro e imitações de couro, malas de mão, estojos de viagem, artigos de bagagem, sacos 

multiuso, mochilas, sacos escolares, sacos de praia, sacos de viagem, malas de viagem, 

baús, mochilas de campismo, sacos de campismo, peles, peles (com pêlo), coleiras para ani-

mais, capas para animais, caixas de couro ou cartão-couro, pastas diplomáticas, carteiras 

de bolso, bolsas e pastas escolares, estojos para chaves, pastas para documentos, bastões, 

estojos para cartões, sacos a tiracolo de couro, chapéus-de-sol, porta-moedas, bolsas, mo-

chilas com duas alças, bolsas a tiracolo, sacos para compras, sacos de transporte, baús de 

viagem, maletas, estojos de toilette, não preenchidos, chapéus-de-chuva, capas para cha-

péus-de-chuva, guarda-sóis, bengalas, punhos para bengalas, bengalas-assento, chicotes, 

arreios e selaria, sacos para artigos de toilette, mochilas, sacos de cintura, sacos para des-

porto, sacos de lazer, porta-músicas, sacolas, estojos para produtos de beleza, porta-fatos, 

porta-camisas e porta-vestidos, estojos para gravatas, estojos para cartões de crédito e por-

ta-cartões de crédito, cintos de couro, estojos, invólucros, recipientes e capas de protecção 

de transporte em couro para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes pessoais digi-

tais, telemóveis, leitores de MP3, e computadores portáteis, correias de pescoço em couro 

(não guarnecidas) para telemóveis e leitores de MP3, invólucros em couro, faixas de couro, 

vestuário para animais de estimação, correias em couro, trelas de couro, revestimentos 

para móveis em couro, caixas de couro para chapéus, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, 

bengalas, artigos de bagagem, sacos, carteiras e outras bolsas de transporte, peles e couros, 

selaria, chicotes e vestuário para animais, vestuário, calçado, chapelaria, botas, vestuário 

pronto-a-vestir, borzeguins, sapatos, tacões de calçado, chinelos, chinelos de banho, sandá-

lias, sapatilhas, sapatos de praia, calçado para desporto, sapatos para corrida, botas para 

escalada, botas para desporto, peúgas, «hosiery», collants, chapéus, bandanas, bonés (cha-

pelaria), boinas, lenços de cabeça e pescoço, luvas (vestuário), mitenes, cintos (como arti-

gos de vestuário), camisas, t-shirts, pólos, camisas de desporto, calças, calças de ganga, cal-
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ções, calções de desporto, vestuário para natação, calções de banho, fatos de banho, biki-

nis, roupa interior, lingerie, corpetes (lingerie), roupões de banho, fatos de treino, artigos 

de vestuário exterior, casacos, jaquetas, parkas, casacos para esqui, vestuário impermeável, 

casacos e jaquetas impermeáveis e de protecção contra intempéries, vestuário de esqui, 

vestuário de praia, fatos, camisolas e cardigãs, vestuário de malha, perneiras, gravatas, pi-

jamas, coletes, faixas para a cabeça (vestuário), faixas para os pulsos, vestuário de homem, 

vestuário de senhora, vestuário de criança, vestuário interior, vestuário para homens, se-

nhoras, crianças e bebés, calças largas, saias, charpas, «jerseys», blusas, vestidos, batas, 

vestidos clássicos, vestuário para dormir, roupões, camisolas, bibes, meias, tapa-orelhas, 

gravatas, smokings, coletes, saias escocesas, xailes, blazers, fatos-macaco, máscaras para 

dormir, cintos para dinheiro, aventais, vestidos de casamento, vestidos de gala para casa-

mentos, vestidos para damas de honor, vestidos de gala para damas de honor, punhos de 

vestuário, boas, estolas de pele, vestuário para desportos de Inverno, vestuário para corri-

da, caminhada, escalada, campismo e ciclismo, capuzes, lenços de bolso; serviços de venda 

a retalho em linha de sabões, perfumes, água-de-toilette, água-de-colónia, pó de talco, 

para toilette, preparações para o banho, não para uso medicinal, sais de banho, não para 

uso medicinal, toalhetes impregnados com loções cosméticas, sabonetes, cremes, leites, lo-

ções, geles e pós para o rosto, corpo e mãos, leites, géis e óleos para bronzeamento da pele, 

e produtos pós-solares (cosméticos), preparações para os cuidados de beleza e do corpo, 

produtos de maquilhagem, champôs, loções, géis, espumas e bálsamos para o cabelo e pro-

dutos em forma de aerossóis para pentear e para os cuidados dos cabelos, lacas para o ca-

belo, preparações para pintar e preparações para descolorar o cabelo, preparações para o 

encaracolamento e a ondulação permanente do cabelo, óleos essenciais, preparações não 

medicinais para a aplicação em condicionamento e cuidados dos cabelos, couro cabeludo, 

pele e unhas, sabões, águas-de-colónia, águas de toilette, óleos essenciais e à base de ervas, 

cosméticos, produtos de higiene não-medicinais, sprays para o cabelo, preparações para 

uso no banho ou duche, óleos, géis, cremes, loções e espumas para o banho e duche, másca-

ras para o rosto e para o corpo, esfoliantes para o rosto e para o corpo, produtos de lava-

gem para o rosto, produtos de limpeza e hidratantes para a pele, produtos tonificantes para 

a pele, produtos hidratantes para a pele, cremes e géis para imperfeições da pele, desodori-

zantes, verniz para as unhas, batons, delineadores de olhos, preparações para antes de bar-

bear e para depois de barbear, sabões para barbear, cremes de barbear, géis de barbear, 

preparações para depois de barbear, preparações para antes de barbear, pó de talco, pro-

dutos de higiene pessoal, dentífricos, pastas de dentes, produtos de higiene pessoal, prepa-

rações de toilette para os animais, óleos essenciais e extractos aromáticos, produtos abrasi-

vos, preparações para limpar e perfumar, cera para alfaiates e sapateiros, lunetas e óculos, 

óculos de sol, óculos e lunetas de correcção, lunetas e óculos de protecção, lentes de con-

tacto, lentes para lunetas e óculos, armações para óculos, armações de correcção, estojos 

para óculos, estojos para óculos de sol, cordões para óculos, cordões, fitas, correntes e dis-

positivos de retenção da posição de lunetas, óculos de sol e óculos, óculos de sol «clip on», 

pince-nez, estojos para pince-nez, correntes para pince-nez, cordões para pince-nez, cor-

rentes para óculos, armações de óculos, cordões de óculos, óculos, cordões de óculos de 

sol, armações de óculos de sol, correntes de óculos de sol, binóculos, óculos de protecção, 

óculos de protecção para desporto, peças e acessórios para todos os produtos atrás referi-

dos, aplicações de software descarregáveis para computadores, aplicações de software para 

computadores, descarregáveis, aplicações de software descarregáveis para dispositivos por-

táteis electrónicos, assistentes pessoais digitais, telemóveis, leitores de MP3 e computado-

res portáteis, estojos, invólucros, recipientes e capas de protecção para transporte para dis-

positivos portáteis electrónicos, assistentes digitais pessoais, telemóveis, leitores de MP3 e 

computadores portáteis, correias de pescoço para telemóveis, suportes para telemóveis, te-
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lefones, telemóveis, assistentes pessoais digitais, computadores, leitores de MP3, software 

electrónico para jogos de computador, software de computador, programas de computador, 

transmissores de telecomunicações, aparelhos e instrumentos de telecomunicações electró-

nicos para a transmissão, exibição, recepção, armazenamento, descarregamento e gravação 

de informações electrónicas e / ou conteúdos de média, incluindo vídeos e filmes, progra-

mas de televisão, jogos de computador, música, imagens e / ou toques de telemóvel, metais 

preciosos, em bruto ou semitrabalhados, ligas de metais preciosos, pedras semipreciosas, 

pedras preciosas, relojoaria e outros instrumentos cronométricos, relógios, relógios de 

mesa ou de parede, artigos de joalharia e bijuteria, peças e acessórios para todos os artigos 

atrás referidos, relógios despertadores, pulseiras, broches, colares, brincos, correntes, mo-

las de gravatas, alfinetes de gravata, berloques, botões de punho, diamantes, artigos de joa-

lharia de diamantes, pérolas, artigos de joalharia de pérolas, artigos de joalharia feitos com 

pedras preciosas, ornamentos de metais preciosos, alfinetes ornamentais, estojos para arti-

gos de joalharia, estojos para relógios, porta-chaves, medalhas, pulseiras para relógios de 

pulso, correntes para relógios, pedras preciosas, pérolas e metais preciosos e suas imita-

ções, instrumentos de relojoaria, estátuas e estatuetas, feitos ou revestidos com metais ou 

pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação dos mesmos, ornamentos, feitos ou revesti-

dos com metais ou pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação dos mesmos, moedas e 

fichas, obras de arte em metais preciosos, porta-chaves (bugigangas ou berloques), caixas 

para artigos de joalharia e caixas para relógios, couro e imitações de couro, malas de mão, 

estojos de viagem, artigos de bagagem, sacos multiuso, mochilas, sacos escolares, sacos de 

praia, sacos de viagem, malas de viagem, baús, mochilas de campismo, sacos de campismo, 

peles, peles (com pêlo), coleiras para animais, capas para animais, caixas de couro ou car-

tão-couro, pastas diplomáticas, carteiras de bolso, bolsas e pastas escolares, estojos para 

chaves, pastas para documentos, bastões, estojos para cartões, sacos a tiracolo de couro, 

chapéus-de-sol, porta-moedas, bolsas, mochilas com duas alças, bolsas a tiracolo, sacos 

para compras, sacos de transporte, baús de viagem, maletas, estojos de toilette, não preen-

chidos, chapéus-de-chuva, capas para chapéus-de-chuva, guarda-sóis, bengalas, punhos 

para bengalas, bengalas-assento, chicotes, arreios e selaria, sacos para artigos de toilette, 

mochilas, sacos de cintura, sacos para desporto, sacos de lazer, porta-músicas, sacolas, es-

tojos para produtos de beleza, porta-fatos, porta-camisas e porta-vestidos, estojos para gra-

vatas, estojos para cartões de crédito e porta-cartões de crédito, cintos de couro, estojos, 

invólucros, recipientes e capas de protecção de transporte em couro para dispositivos por-

táteis electrónicos, assistentes pessoais digitais, telemóveis, leitores de MP3, e computado-

res portáteis, correias de pescoço em couro (não guarnecidas) para telemóveis e leitores de 

MP3, invólucros em couro, faixas de couro, vestuário para animais de estimação, correias 

em couro, trelas de couro, revestimentos para móveis em couro, caixas de couro para cha-

péus, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, bengalas, artigos de bagagem, sacos, carteiras e 

outras bolsas de transporte, peles e couros, selaria, chicotes e vestuário para animais, ves-

tuário, calçado, chapelaria, botas, vestuário pronto-a-vestir, borzeguins, sapatos, tacões de 

calçado, chinelos, chinelos de banho, sandálias, sapatilhas, sapatos de praia, calçado para 

desporto, sapatos para corrida, botas para escalada, botas para desporto, peúgas, «ho-

siery», collants, chapéus, bandanas, bonés (chapelaria), boinas, lenços de cabeça e pescoço, 

luvas (vestuário), mitenes, cintos (como artigos de vestuário), camisas, t-shirts, pólos, cami-

sas de desporto, calças, calças de ganga, calções, calções de desporto, vestuário para nata-

ção, calções de banho, fatos de banho, bikinis, roupa interior, lingerie, corpetes (lingerie), 

roupões de banho, fatos de treino, artigos de vestuário exterior, casacos, jaquetas, parkas, 

casacos para esqui, vestuário impermeável, casacos e jaquetas impermeáveis e de protecção 

contra intempéries, vestuário de esqui, vestuário de praia, fatos, camisolas e cardigãs, ves-

tuário de malha, perneiras, gravatas, pijamas, coletes, faixas para a cabeça (vestuário), fai-
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xas para os pulsos, vestuário de homem, vestuário de senhora, vestuário de criança, vestuá-

rio interior, vestuário para homens, senhoras, crianças e bebés, calças largas, saias, char-

pas, «jerseys», blusas, vestidos, batas, vestidos clássicos, vestuário para dormir, roupões, 

camisolas, bibes, meias, tapa-orelhas, gravatas, smokings, coletes, saias escocesas, xailes, 

blazers, fatos-macaco, máscaras para dormir, cintos para dinheiro, aventais, vestidos de ca-

samento, vestidos de gala para casamentos, vestidos para damas de honor, vestidos de gala 

para damas de honor, punhos de vestuário, boas, estolas de pele, vestuário para desportos 

de Inverno, vestuário para corrida, caminhada, escalada, campismo e ciclismo, capuzes, 

lenços de bolso; serviços de armazéns de venda a retalho de sabões, perfumes, água-de-toi-

lette, água-de-colónia, pó de talco, para toilette, preparações para o banho, não para uso 

medicinal, sais de banho, não para uso medicinal, toalhetes impregnados com loções cos-

méticas, sabonetes, cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, corpo e mãos, leites, géis 

e óleos para bronzeamento da pele, e produtos pós-solares (cosméticos), preparações para 

os cuidados de beleza e do corpo, produtos de maquilhagem, champôs, loções, géis, espu-

mas e bálsamos para o cabelo e produtos em forma de aerossóis para pentear e para os cui-

dados dos cabelos, lacas para o cabelo, preparações para pintar e preparações para desco-

lorar o cabelo, preparações para o encaracolamento e a ondulação permanente do cabelo, 

óleos essenciais, preparações não medicinais para a aplicação em condicionamento e cui-

dados dos cabelos, couro cabeludo, pele e unhas, sabões, águas-de-colónia, águas de toilet-

te, óleos essenciais e à base de ervas, cosméticos, produtos de higiene não-medicinais, 

sprays para o cabelo, preparações para uso no banho ou duche, óleos, géis, cremes, loções e 

espumas para o banho e duche, máscaras para o rosto e para o corpo, esfoliantes para o 

rosto e para o corpo, produtos de lavagem para o rosto, produtos de limpeza e hidratantes 

para a pele, produtos tonificantes para a pele, produtos hidratantes para a pele, cremes e 

géis para imperfeições da pele, desodorizantes, verniz para as unhas, batons, delineadores 

de olhos, preparações para antes de barbear e para depois de barbear, sabões para barbear, 

cremes de barbear, géis de barbear, preparações para depois de barbear, preparações para 

antes de barbear, pó de talco, produtos de higiene pessoal, dentífricos, pastas de dentes, 

produtos de higiene pessoal, preparações de toilette para os animais, óleos essenciais e ex-

tractos aromáticos, produtos abrasivos, preparações para limpar e perfumar, cera para al-

faiates e sapateiros, lunetas e óculos, óculos de sol, óculos e lunetas de correcção, lunetas e 

óculos de protecção, lentes de contacto, lentes para lunetas e óculos, armações para óculos, 

armações de correcção, estojos para óculos, estojos para óculos de sol, cordões para ócu-

los, cordões, fitas, correntes e dispositivos de retenção da posição de lunetas, óculos de sol 

e óculos, óculos de sol «clip on», pince-nez, estojos para pince-nez, correntes para pince-

-nez, cordões para pince-nez, correntes para óculos, armações de óculos, cordões de ócu-

los, óculos, cordões de óculos de sol, armações de óculos de sol, correntes de óculos de sol, 

binóculos, óculos de protecção, óculos de protecção para desporto, peças e acessórios para 

todos os produtos atrás referidos, aplicações de software descarregáveis para computado-

res, aplicações de software para computadores, descarregáveis, aplicações de software des-

carregáveis para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes pessoais digitais, telemó-

veis, leitores de MP3 e computadores portáteis, estojos, invólucros, recipientes e capas de 

protecção para transporte para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes digitais pes-

soais, telemóveis, leitores de MP3 e computadores portáteis, correias de pescoço para tele-

móveis, suportes para telemóveis, telefones, telemóveis, assistentes pessoais digitais, com-

putadores, leitores de MP3, software electrónico para jogos de computador, software de 

computador, programas de computador, transmissores de telecomunicações, aparelhos e 

instrumentos de telecomunicações electrónicos para a transmissão, exibição, recepção, ar-

mazenamento, descarregamento e gravação de informações electrónicas e / ou conteúdos 

de média, incluindo vídeos e filmes, programas de televisão, jogos de computador, música, 
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imagens e / ou toques de telemóvel, metais preciosos, em bruto ou semitrabalhados, ligas 

de metais preciosos, pedras semipreciosas, pedras preciosas, relojoaria e outros instrumen-

tos cronométricos, relógios, relógios de mesa ou de parede, artigos de joalharia e bijuteria, 

peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos, relógios despertadores, pulseiras, 

broches, colares, brincos, correntes, molas de gravatas, alfinetes de gravata, berloques, bo-

tões de punho, diamantes, artigos de joalharia de diamantes, pérolas, artigos de joalharia 

de pérolas, artigos de joalharia feitos com pedras preciosas, ornamentos de metais precio-

sos, alfinetes ornamentais, estojos para artigos de joalharia, estojos para relógios, porta-

-chaves, medalhas, pulseiras para relógios de pulso, correntes para relógios, pedras precio-

sas, pérolas e metais preciosos e suas imitações, instrumentos de relojoaria, estátuas e esta-

tuetas, feitos ou revestidos com metais ou pedras preciosas ou semipreciosas, ou imitação 

dos mesmos, ornamentos, feitos ou revestidos com metais ou pedras preciosas ou semipre-

ciosas, ou imitação dos mesmos, moedas e fichas, obras de arte em metais preciosos, porta-

-chaves (bugigangas ou berloques), caixas para artigos de joalharia e caixas para relógios, 

couro e imitações de couro, malas de mão, estojos de viagem, artigos de bagagem, sacos 

multiuso, mochilas, sacos escolares, sacos de praia, sacos de viagem, malas de viagem, 

baús, mochilas de campismo, sacos de campismo, peles, peles (com pêlo), coleiras para ani-

mais, capas para animais, caixas de couro ou cartão-couro, pastas diplomáticas, carteiras 

de bolso, bolsas e pastas escolares, estojos para chaves, pastas para documentos, bastões, 

estojos para cartões, sacos a tiracolo de couro, chapéus-de-sol, porta-moedas, bolsas, mo-

chilas com duas alças, bolsas a tiracolo, sacos para compras, sacos de transporte, baús de 

viagem, maletas, estojos de toilette, não preenchidos, chapéus-de-chuva, capas para cha-

péus-de-chuva, guarda-sóis, bengalas, punhos para bengalas, bengalas-assento, chicotes, 

arreios e selaria, sacos para artigos de toilette, mochilas, sacos de cintura, sacos para des-

porto, sacos de lazer, porta-músicas, sacolas, estojos para produtos de beleza, porta-fatos, 

porta-camisas e porta-vestidos, estojos para gravatas, estojos para cartões de crédito e por-

ta-cartões de crédito, cintos de couro, estojos, invólucros, recipientes e capas de protecção 

de transporte em couro para dispositivos portáteis electrónicos, assistentes pessoais digi-

tais, telemóveis, leitores de MP3, e computadores portáteis, correias de pescoço em couro 

(não guarnecidas) para telemóveis e leitores de MP3, invólucros em couro, faixas de couro, 

vestuário para animais de estimação, correias em couro, trelas de couro, revestimentos 

para móveis em couro, caixas de couro para chapéus, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, 

bengalas, artigos de bagagem, sacos, carteiras e outras bolsas de transporte, peles e couros, 

selaria, chicotes e vestuário para animais, vestuário, calçado, chapelaria, botas, vestuário 

pronto-a-vestir, borzeguins, sapatos, tacões de calçado, chinelos, chinelos de banho, sandá-

lias, sapatilhas, sapatos de praia, calçado para desporto, sapatos para corrida, botas para 

escalada, botas para desporto, peúgas, «hosiery», collants, chapéus, bandanas, bonés (cha-

pelaria), boinas, lenços de cabeça e pescoço, luvas (vestuário), mitenes, cintos (como arti-

gos de vestuário), camisas, t-shirts, pólos, camisas de desporto, calças, calças de ganga, cal-

ções, calções de desporto, vestuário para natação, calções de banho, fatos de banho, biki-

nis, roupa interior, lingerie, corpetes (lingerie), roupões de banho, fatos de treino, artigos 

de vestuário exterior, casacos, jaquetas, parkas, casacos para esqui, vestuário impermeável, 

casacos e jaquetas impermeáveis e de protecção contra intempéries, vestuário de esqui, 

vestuário de praia, fatos, camisolas e cardigãs, vestuário de malha, perneiras, gravatas, pi-

jamas, coletes, faixas para a cabeça (vestuário), faixas para os pulsos, vestuário de homem, 

vestuário de senhora, vestuário de criança, vestuário interior, vestuário para homens, se-

nhoras, crianças e bebés, calças largas, saias, charpas, «jerseys», blusas, vestidos, batas, 

vestidos clássicos, vestuário para dormir, roupões, camisolas, bibes, meias, tapa-orelhas, 

gravatas, smokings, coletes, saias escocesas, xailes, blazers, fatos-macaco, máscaras para 

dormir, cintos para dinheiro, aventais, vestidos de casamento, vestidos de gala para casa-
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mentos, vestidos para damas de honor, vestidos de gala para damas de honor, punhos de 

vestuário, boas, estolas de pele, vestuário para desportos de Inverno, vestuário para corri-

da, caminhada, escalada, campismo e ciclismo, capuzes, lenços de bolso.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/01/29 3091807 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/099679

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : 萬唯國際實業有限公司

   One Way International Enterprise Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓16層1609室

   1609, 16/F, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, China

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；組織商業或廣告展覽；特許經營的商業管理；進出

口代理；市場營銷；人事管理諮詢；計算機數據庫信息系統化；商業審計；銷售展示架出租；計

算機網絡上的在綫廣告；替他人推銷；廣告宣傳；自動售貨機出租；尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099681

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

 地址 Endereço : 149 New Montgomery Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software descarregável para o desenvolvimento de sites e para a criação e edição de pági-

nas de internet por utilizadores; software para transmissão, recepção, publicação, codifica-

ção e organização de dados em conjunto com uma rede informática global.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099682

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

 地址 Endereço : 149 New Montgomery Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Publicações impressas, nomeadamente livros e manuais relativos a enciclopédia em rede 

(«online») e outros conteúdos educativos, nomeadamente, a divulgação e promoção do co-

nhecimento livre.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099683

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

 地址 Endereço : 149 New Montgomery Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de loja em rede («on-line») para vestuário, sacos e equipamento de viagens; gestão 

de documentos informáticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099684

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

 地址 Endereço : 149 New Montgomery Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de angariação de fundos para beneficência; serviços de angariação de fundos, 

através da angariação de fundos para apoio ao conhecimento livre e à partilha de conteú-

dos educativos; concessão de bolsas para a divulgação e promoção do conhecimento livre e 

de conteúdos educativos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099685

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

 地址 Endereço : 149 New Montgomery Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Transmissão electrónica de dados e documentos através da Internet e de outras bases de 

dados; transmissão electrónica de texto e multimédia; serviços de telecomunicações, no-
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meadamente prestação «online» de quadros de aviso electrónicos e serviços de mensagens 

para a transmissão de mensagens entre utilizadores informáticos sobre base de dados em 

rede («online») de conhecimento enciclopédico, dicionários, citações, livros, fontes de tex-

to, catálogos, guias de viagem, artigos noticiosos, ficheiros multimédia e outros conteúdos 

educativos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099686

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

 地址 Endereço : 149 New Montgomery Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de bases de dados em rede («on-line»), criadas e mantidas por colaboração, 

de conhecimento enciclopédico, dicionários, citações, livros, fontes de textos, catálogos, 

guias de viagem, notícias, ficheiros multimédia e outros conteúdos educativos; fornecimen-

to de publicações em rede («on-line»), em especial artigos, manuais, brochuras e guias de 

referência sobre a utilização e contribuição para bases de dados em rede («on-line») de 

conhecimento enciclopédico, dicionários, citações, livros, fontes de textos, catálogos, guias 

de viagem, notícias, ficheiros multimédia e outros conteúdos educativos; serviços educati-

vos, nomeadamente, conferências e workshops sobre bases de dados em rede («on-line») de 

conhecimento enciclopédico, dicionários, citações, livros, fontes de textos, catálogos, guias 

de viagem, notícias, ficheiros multimédia e outros conteúdos educativos; organização e 

realização de concursos e programas de incentivo por prémios com fins educativos através 

de  prémios pela demonstração de excelência nos domínios da escrita, edição e contribui-

ção para uma enciclopédia interactiva em rede («on-line») e outros meios de comunicação; 

fornecimento de informações relacionadas com a organização de actividades comunitárias 

para suporte de tecnologia de código aberto e para divulgação do conhecimento livre e de 

conteúdos educativos; serviços de beneficência, nomeadamente recolha, desenvolvimento e 

divulgação de conteúdos educativos sob licença gratuita ou no domínio público no campo 

do conhecimento livre.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099687

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

 地址 Endereço : 149 New Montgomery Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Design e desenvolvimento de software de computador; fornecimento de sítios Web, conten-

do tecnologia de código aberto, que permite aos utilizadores visualizar, discutir, escrever, 
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editar e contribuir para bases de dados em rede («on-line») de conhecimento enciclopédico, 

dicionários, citações, livros, fontes de textos, catálogos, guias de viagem, notícias, ficheiros 

multimédia e outros conteúdos educativos; fornecimento de acesso temporário a software 

não descarregável para desenvolvimento de sítios na internet e para criação e edição de pá-

ginas na internet por parte dos utilizadores; fornecimento de acesso temporário a software 

não descarregável para transmissão, recepção, publicação, codificação e organização de da-

dos através de uma rede informática global; alojamento de conteúdos digitais na Internet; 

serviços computadorizados, nomeadamente alojamento de sítios interativos na internet que 

permitem aos utilizadores contribuirem para e editarem bases de dados em rede («on-line») 

de conhecimento enciclopédico, dicionários, citações, livros, fontes de textos, catálogos, 

guias de viagem, notícias, ficheiros multimédia e outros conteúdos educativos e publicarem 

textos e ficheiros multimédia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099688

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路澳門工業中心8樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099689

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路澳門工業中心8樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099690

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21
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[730] 申請人 Requerente : 上海煙草集團有限責任公司

   Shanghai Tobacco Group Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國上海市長陽路717號

   717 Chang Yang Road, Shanghai, República Popular da China

 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 : 香煙，煙草，雪茄，鼻煙，煙具（非貴重金屬），打火機，火柴，捲煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099691

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : RHYTHM WATCH CO., LTD.

 地址 Endereço : 299-12, Kitabukurocho 1-Chome, Omiya-Ku, Saitama-City, Saitama, 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; braceletes e pulseiras para relógios; peças para relógios; relógios de parede e de 

mesa; peças para relógios de parede e de mesa; peças e acessórios de relógios de parede e 

de mesa e relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099692

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : ALL MARKET SINGAPORE PTE. LTD.

 地址 Endereço : 61 Science Park Road, #02-03/04 The Galen, Singapore Science Park 2, Singapore 117525, 

Singapore

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos derivados do coco para o cuidado da pele e cabelo não medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099693

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : ALL MARKET SINGAPORE PTE. LTD.

 地址 Endereço : 61 Science Park Road, #02-03/04 The Galen, Singapore Science Park 2, Singapore 117525, 

Singapore
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 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Óleo de coco.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099694

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : ALL MARKET SINGAPORE PTE. LTD.

 地址 Endereço : 61 Science Park Road, #02-03/04 The Galen, Singapore Science Park 2, Singapore 117525, 

Singapore

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Produtos agrícolas, hortícolas e florestais (não preparado, nem tratados), e grãos, não inclu-

ídos noutras classes; animais vivos; frutos e legumes frescos; sementes para semear; plantas 

e flores vivas; malte.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099695

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/21

[730] 申請人 Requerente : ALL MARKET SINGAPORE PTE. LTD.

 地址 Endereço : 61 Science Park Road, #02-03/04 The Galen, Singapore Science Park 2, Singapore 117525, 

Singapore

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas); bebidas alcoólicas contendo frutas, bebidas 

alcoólicas contendo água de coco; bebidas alcoólicas contendo do coco; extractos de frutas 

alcoólicos; extractos e decocção alcoólicos; cocktails incluído nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099726

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : RICARDO MIGUEL PEREIRA CARDOSO TEIXEIRA

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nº336, Centro Comercial Cheng Feng, 17º andar P, 

Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores, hardware e software de computadores incluindo periféricos de computado-

res, componentes de computadores, teclados de computadores, dispositivos de controlo por 
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vídeo de computadores, nomeadamente ratos, esferas de ratos, alavancas de controlo (joys-

ticks) e almofadas, computadores para utilização em automóveis e programas de computa-

dores para os mesmos, computadores pessoais de algibeira e programas de computadores 

para os mesmos; máquinas e dispositivos electrónicos incluindo máquinas de jogar (players) 

de disco óptico e programas de computadores para as mesmas, dispositivos electrónicos 

para receber transmissões de redes globais de comunicações e de televisão e transmiti-las 

para um aparelho de televisão ou outro dispositivo de visualização e programas de compu-

tadores para utilização nos mesmos, consolas de entretenimento compreendendo hardware 

e software de computadores para fornecer saídas de áudio, vídeo e multimédia; pagers 

electrónicos e módulos de paging electrónicos incluídos noutros dispositivos e programas 

de computadores para os mesmos, computadores portáteis, equipamento electrónico para 

a realização de jogos e software para o sistema operativo de utilização com ele, programas 

de computadores, nomeadamente programas de sistemas operativos, programas de compu-

tadores para a realização de jogos, programas de computadores para controlar a visualiza-

ção de programas de televisão, doutros dados e de conteúdos fornecidos por redes globais 

de informações, programas de computadores para dirigir as comunicações e a permuta de 

dados entre computadores pessoais e computadores de secretaria; telefones incluindo te-

lefones e programas de computadores para controlar o seu funcionamento, telefones para 

utilização em redes globais de comunicações e programas de computadores para controlar 

o seu funcionamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099729

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : 北京京東世紀信息技術有限公司

   Beijing Jingdong Century Information & Technologies Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創十四街99號2幢B178室

   Room B178, Building 2, No. 99, Kechuang 14 Street, Beijing Economic and Technological 

Development Zone, Beijing, China.

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 便攜式計算機；筆記本電腦；計算機；計算機外圍設備；數據處理設備；USB閃存盤；讀出器

（數據處理設備）；計算機鍵盤；鼠標（數據處理設備）；鼠標墊；連接器（數據處理設備）；計

算機存儲裝置；與計算機連用的打印機；便攜計算機專用包；計步器；自動售票機；口述聽寫

機；複印機（照相、靜電、熱）；秤；量具；電子佈告板；手機；導航儀器；網絡通訊設備；電子監

控裝置；便攜式媒體播放器；揚聲器音箱；電視機；頭戴式耳機；耳塞機；電子圖書閱讀器；音

頻視頻接收器；照相機（攝影）；攝影器具包；放映設備；距離記錄儀；測量儀器；運載工具用

測速儀；望遠鏡；電源材料（電線、電纜）；半導體；芯片（集成電路）；放大器；插頭、插座和其

他接觸器（電連接）；視頻顯示器；家用遙控器；防事故、防輻射和防火服裝；電子防盜裝置；

眼鏡；電池；移動電源（可充電電池）；動畫片；照蛋器；叫狗哨子；便攜式遙控阻車器；裝飾磁

鐵；電柵欄；電熱襪；行車記錄儀；移動硬盤（計算機外圍設備）；電腦一體機；電子白板；計算

機用顯示器；存儲卡；USB集線器；觸控手寫板；高清播放機；激光筆；投影儀；耳麥；路由器；

數據連接線。  



N.º 28 — 15-7-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13287

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099730

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : 北京京東世紀信息技術有限公司

   Beijing Jingdong Century Information & Technologies Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創十四街99號2幢B178室

   Room B178, Building 2, No. 99, Kechuang 14 Street, Beijing Economic and Technological 

Development Zone, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 毛皮；仿皮革；包；錢包（錢夾）；包裝用皮革封套；背包；手提箱；卡片盒（皮夾子）；運動包；手

提包；手提旅行包（箱）；嬰兒背袋；皮墊；毛皮製覆蓋物；皮製繫帶；傘；手杖；登山杖；動物外

套；製香腸用腸衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099731

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : 北京京東世紀信息技術有限公司

   Beijing Jingdong Century Information & Technologies Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創十四街99號2幢B178室

   Room B178, Building 2, No. 99, Kechuang 14 Street, Beijing Economic and Technological 

Development Zone, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；計算機網絡上的在線廣告；以零售目的在通訊媒體上展示商品；外購服務（商業輔助）；

特許經營的商業管理；商業信息；進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業採購商品

或服務）；網上購物服務；購物中心；網上零售服務；零售及批發推廣服務；尋找贊助；將信息編

入計算機數據庫；人事管理諮詢；銷售展示架出租；自動售貨機出租；為商品和服務的買賣雙方

提供在線市場；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務；繪製賬單；繪製賬目

報表；市場營銷。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099744

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22
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[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 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 : 三氯甲烷，三碘甲烷，中國人參製品，中式營養食品（藥用），中式營養飲品（藥用），中式醫藥

營養品，中樞神經系統用藥，中樞神經系統用藥劑，草藥，中草藥膏，中草藥藥油，中草藥製成

品，中藥成藥，中藥成藥口服液，中藥成藥沖劑，中藥成藥膏布，中藥散，中藥材湯包，中藥沐

浴露，中藥油，中藥眼滴劑，中藥藥材，中藥藥膏，中藥藥酒，中藥製劑，中藥製粉，中藥貼，中

藥酒製劑，中藥飲片，乳糖，乳脂，乾癬藥劑，乾製藥用菌，人參，人參製品（口服液），人參製品

（片劑），人參製品（粉劑），人參製品（顆粒劑），人參靈芝孢子粉（藥用食品），人工受精用精

液，人用中藥製劑，人用和獸用微量元素製劑，人用局部性抗黴菌藥品，人用微量元素製劑，人

用殺菌劑，人用生物製劑，人用疫苗，人用荷爾蒙，人用藥，人用藥品，人用藥油，人用防蚊液，人

用驅蚊貼片，代用血漿，以礦物質為主的健康食品補充劑，以維他命為主的健康食品補充劑，

伽瑪血球蛋白製劑，便秘舒緩劑，保健茶包（中草藥），假牙用瓷料，假牙粘合劑，假牙粘膠劑，

健康營養食品（醫藥用），健康補品（中草藥），健康食品添加劑（醫用），健神經劑，催生劑，傷

風感冒製劑，傷風油，免疫試驗用藥品，免疫調節藥劑，內服中成藥品，內服保健藥丸（醫用），

內服及外用藥酒，冰箱用吸味包，冰箱除臭劑（去味劑），凍傷用藥劑，凍傷用藥膏，凍傷藥

膏，凍瘡製劑，出牙劑，分析及醫學用稀釋藥劑，利尿劑，助消化之胰島激素補充劑，動物用含

藥性洗滌劑，動物用殺菌劑，動物用消毒劑，動物用藥品，動物用衛生製劑，動物用防寄生蟲套

圈，動物用防寄生蟲頸圈，動物蹄用膠合劑，動物蹄用膠粘劑，包紥繃帶，包紮傷口用繃帶，化

學原料藥，化學盥洗室用消毒劑，化學藥物製劑，化學避孕劑，化學驅蟲驅蚊劑，北美黃連堿，

卵磷脂粉（藥用），卵磷脂顆粒（藥用），去濕茶，去頭皮屑的藥物製劑，參花消渴茶，參茸，參

茸製品，及靈芝孢子粉（醫用），口服用胎盤素膠囊（醫用），口服疫苗（醫用），口服藥液，口瘡

及飛滋治療蜜劑，口腔止痛劑，口腔消炎劑，古拉爾氏水（稀次醋酸鉛溶液），可卡因，可調節

血脂藥，各類男女催情醫藥，吊膿膏，含汞藥劑，含礦物質之營養補充品，含維他命之營養補充

品，含蛋白質之營養添加劑（藥用），含蛋白質之營養粉（藥用），含蛋白質乳劑（藥用），含酵

母菌之樟芝營養補充劑（藥用），含長白山人參成份的醫用營養食品，含鴉片製劑，吸收式失禁

用尿布褲，咳嗽糖漿（藥用），咳嗽藥糖（藥用），哺乳用墊，唾液刺激藥品，喘咳膏，嗅鹽，器

官治療劑，土壤消毒劑，土壤消毒製劑，坐瘡藥劑，培養細菌用的溶劑，培養細菌用肉湯，填塞

牙孔用料，填塞牙模用料，填牙材料，外傷藥用棉，外用中藥止痛噴劑，外用擦劑（醫用），外用

藥油，外用藥物，外用藥膏，外科包紮物，外科和矯形用黏固劑，外科或整型外科用骨頭結合

物，外科手術用布（織物），外科手術用無菌布，外科手術用通氣膠布，外科敷料，外科用潤滑

軟膏（醫用），外科用紗布，外科用織物，外科用肩繃帶，外科移植物（活組織），大蒜油丸（醫

用），大蒜油粉（醫用），大蒜精膠囊（醫用），大豆異黃酮，天然卵磷脂，天然大蒜精（藥用），

天然營養補充劑（藥用），失禁吸收襯褲，失禁用尿布，失禁用尿褲，女性衛生巾，女性衛生用

品，婦女陰道灌洗藥劑，嬰兒乳粉，嬰兒奶粉，嬰兒用含乳麵粉，嬰兒米粉，嬰兒豆奶粉，嬰兒

食品，嬰兒食品罐頭，嬰兒食物，嬰兒麥粉，安眠藥，安神藥劑，小麥黑穗病化學處理劑，尼古丁

減除劑（醫用），山藥粉（藥用），已裝藥急救箱，巴豆莖皮，幼蟲驅除劑，強心劑（醫用），微生

物用營養物質，心臟血管用藥，心臟顯影劑，心電圖描記器電極用化學導體，急救箱（備好藥

的），感冒傷風素（膠囊），感冒液，懷孕診斷用化學劑，懷孕診斷用化學製劑，成人紙尿褲，成

人紙尿片，戒煙助劑，戒煙口嚼藥錠，打蟲藥，抑制黴菌生長藥劑，抑菌護手膜（藥用），抗厭氧

性藥品，抗嘔劑，抗尿酸劑，抗帕金森症藥劑，抗心律不整劑，抗心律不整藥品，抗心絞痛劑，

抗惡性腫瘤劑，抗憂鬱藥劑，抗氧化營養補充劑，抗氧化藥劑，抗汗藥劑，抗潰瘍藥劑，抗濾過

性病原體藥劑，抗牙周病治療劑，抗生素，抗病毒藥劑，抗痙孿藥，抗痢疾藥劑，抗瘧疾藥劑，

抗癌劑，抗癲癇藥，抗癲癇藥劑，抗組織胺藥劑，抗結核病藥劑，抗菌素，抗血液栓塞劑，抗過

敏藥劑，抗隱花植物製劑，抗風濕病圈環，抗高血壓藥品，抗齲齒藥劑，拇囊炎襯墊，捕蒼蠅用

粘膠，捕蠅粘膠劑，排毒丸（醫用），排毒生肌膏（膏藥），排汗藥，控制皮膚色素之生理藥物，

提神藥劑，提高人體免疫力的的保健食品（醫用），搽劑，支氣管擴張劑（藥用），支氣管擴張製

劑，放射性藥品，放射線用造影劑（醫用），散劑（藥用），整腸劑，敷料紗布，敷藥用材料，斑蝥
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粉，月經墊，月經帶，月經栓，月經用墊，月經用止血棉，月經短內褲，月經繃帶，月經衞生用品，

月見草油膠囊（藥用），杏仁、薄荷糖為主要原料製成的保健食品（醫用），枇杷汁（藥用），枇

杷膏（藥用），枇杷露（藥用），果寡糖漿（藥用），栓劑，棉球（醫用），棉花（醫用），棉花棒

（醫用），棒狀硫黃（消毒劑），植物纖維減肥片（藥用），樟腦丸，樟腦油（醫用），樟芝營養滋

潤劑（醫用），樟芝營養補充品（醫用），樟芝片（醫用），樟芝發酵液（醫用），樟芝粉末（醫

用），樟芝粒（醫用），樟芝精（醫用），樟芝膠囊（醫用），樟芝茶（醫用），樟芝錠（醫用），樟

芝降血糖（醫用），橡皮膏，止咳丸，止咳劑，止咳露，止汗劑，止瀉劑，止痙攣病藥，止痛劑，止

痛油，止痛膏，止痛藥，止痛製劑，止癢丸，止癢水，止血劑，止血散，止血栓，止血用藥劑，止血

藥，止血藥條，殺寄生蟲劑，殺寄生蟲藥，殺微生物劑，殺滅有害動物製劑，殺真菌劑，殺精子

劑，殺菌劑，殺菌啫喱，殺菌濕紙巾，殺菌用品，殺蟎劑，殺蟲劑，殺蟲噴霧劑，殺蟲產品，殺

蟲藥片，殺蟲藥粒，殺鼠劑，毒藥，毛髮促生劑，氣喘茶，氧氣浴盆，氨基酸溶液，水劑（藥用化

學製劑），汗足藥，汞軟膏，污物消毒劑，汽車芳香劑，油劑（傷風油），油劑（清涼油），油劑

（風濕油），治咳嗽藥，治小麥枯萎病（黑穗病）的化學製劑，治氣喘藥，治燙傷油膏，治疣藥

筆，治痔劑，治療中樞神經異常製劑，治療乳癌之藥品，治療人類耳疾用藥品，治療便秘的藥

物，治療凝血素元過低之藥品，治療呼吸器官藥物，治療喉嚨不適之膠囊，治療官能性勃起障

礙之藥品，治療心律不整之藥劑，治療心臟血管疾病之藥劑，治療新陳代謝治劑，治療曬傷軟

膏，治療淋浴用海水，治療燒傷液劑紗布，治療燒傷液製劑，治療燒傷製劑，治療牙齒藥劑，治

療皮膚病之藥劑，治療血管疾病用血漿補強對抗劑，治療身體痿症的中成藥，治療青春痘藥

劑，治療頭皮藥劑，治療風濕用環，治糖尿病藥劑，治花柳劑，治葡蚜用化學製劑，治藤蔓病化

學藥劑，治遺尿劑，治頭痛藥品，治頭痛藥條，治頭皮屑的藥劑，治風濕藥劑，治骨軟劑，泥敷

劑，注射用胎盤素（醫用），注射用葡萄糖（醫用），注射疫苗（醫用），洋參沖劑，洋地黃甘，洗

浴藥劑，洗腎藥劑，浴用氧氣，浴用治療劑，浴用泥漿，海洋生物鈣（藥用），海藻片（藥用），

浸製藥液，浸泡藥劑，浸藥液的薄紙，浸藥液的衛生紙，浸製藥液，消化劑（藥用），消毒丸（膠

囊）（藥用），消毒劑，消毒啫喱，消毒棉，消毒水，消毒用品，消毒紙巾，消毒藥水，消滅有害動

物製劑，消滅有害植物製劑，消炎劑，消炎藥水，消炎製劑，消炎鎮痛劑，消炎鎮痛貼布，消痔

丸，消肝丸（藥用），消腫膏，消除靜脈腫脹劑，淋巴液製劑（藥用），淋巴球T細胞單株抗體（藥

用），淨化劑，淨化製劑（藥用），深海鮭魚油，清涼油（醫用），添加劑（醫用），清除橡皮膏溶

劑，減肥用藥劑，減肥茶（醫用），減肥藥，減肥降脂丸（藥用），溫泉水，滅乾朽真菌製劑，滅幼

蟲劑，滅微生物劑，滅蠅劑，滅鼠劑，滋補品（藥用），漂白粉（消毒），口劑（藥用），漱口水（藥

用），潤腸通便的口服液（粉劑）（藥用），潤腸通便的口服液（顆粒劑）（藥用），濃縮藥粉，濃

縮蛋白質粉（藥用），濕疹藥劑，瀉劑，瀉藥，灌腸劑，炭纖維移植活體素，烏頭堿，煙熏錠劑，

煙精（殺蟲劑），無菌試劑（醫療用），煎好的藥，薰蒸棒，薰蒸用棍，薰蒸香錠，燒傷治療藥劑，

燙火藥品，營養滋補劑（藥用），營養片（藥用），營養補充劑（藥用），營養補充品（藥用），營

養補充膠囊（藥用），營養補劑（藥用），營養補助劑（藥用），營養食品（藥用），營養食品補充

物（藥用），片劑（藥用化學製劑），牙填料，牙填料劑，牙根管治療劑，牙模用料，牙洞填充物，

牙用光潔劑，牙用氟化藥物，牙用研磨粉，牙用粘合劑，牙科光潔劑，牙科用印模材料，牙科用橡

膠，牙科用汞化物，牙科用汞合金，牙科用研磨劑，牙科用粘固粉，牙科用粘膠劑，牙科用藥，牙

科用藥劑，牙科用貴重金屬合金，牙科用金汞合金，牙科用麻醉劑，牙蠟，醫用造型蠟，牙醫製

模用蠟，牙齒生長促進劑，牙齒粘膠劑，牙齒結石用藥劑，牛初乳片（藥用），牛痘疫苗，牛蠅驅

除用油（藥用），牲畜用洗滌劑，狗用洗淨藥劑，狗用洗滌劑，狗用洗滌液，狗用藥水，狗用驅蟲

劑，狗用驅蟲藥，猴棗散（醫用），獸用化學製劑（醫用），獸用氨基酸，獸用洗滌劑，獸用衛生

用品，獸用衛生製劑（醫用），獸藥，獸醫用化學製劑，獸醫用油脂，獸醫用洗液，獸醫用生物製

劑，獸醫用藥，獸醫用製劑，獸醫用酶，獸醫用酶製劑，玉屏風散（藥用），王漿（醫用），玫瑰花

（藥用），珍珠層粉（藥用），珍珠粉（藥用），球根牽牛製瀉藥，環境衛生用消毒劑，甘汞，甘油

磷酸酯，甘草（藥用），甘香酒（藥物製劑），生化藥品，生物藥品，生理用襯墊，生髮丸（藥

用），生髮水（藥用），生髮精（藥用），生髮膏（藥用），生髮藥水（藥用），礦物質營養補充品，

礦物食品添加劑，祛風活絡油（藥油），神經安定劑（藥用），神經強健劑（藥用），神經性頭痛

藥品，穀類加工的副產品（醫用），空氣淨化劑，空氣淨化製劑，空氣清新劑，空氣清淨劑，空

氣清潔劑，竹醋液（醫用），節食或醫藥用澱粉，粘蠅紙，粘蠅膠，糖尿病人食用麵包，糖尿病患

者用之營養物（醫用），糜爛性毒劑，紅藥水，紅血球素，納豆膠囊，純中藥空氣殺菌劑，純靈芝
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破壁孢子粉（醫用），細菌培養劑，細菌培養媒介，細菌毒藥，絆創膏（藥用），經皮輸給之麻醉

劑，綜合礦物質製劑，綜合維他命，綠藻片（藥用），綠藻粉（藥用），綠藻粒（藥用），綠藻錠

（藥用），維他命丸，維他命健康產品，維他命劑，維他命片，維他命膠囊，維他命補充劑，維他

命鈣片，維生素製劑，緊身內褲襯裡（衛生用），緩和便秘的藥物，縫合皮膚傷口用膠布，縮子

宮藥（醫用），繃帶，繃敷材料（醫用），繃敷藥品，纖維減肥粉（醫用），耳用滴劑（藥用），肉

蓗蓉（藥用），肉食果蔬罐頭（嬰兒用），肌肉關節疼痛治痛功效的藥油，肌肉鬆弛劑（藥用），

肝炎檢驗試劑，肝臟保護藥劑，肝藥，肥皂樟腦搽劑，胃丸，胃乳（醫用），胃藥，胎盤素膠囊

（醫用），胎盤誘導藥（醫用），胡蘿蔔素（醫用），胰島素製劑（醫用），胺基酸製劑（醫用），能

吸附的填塞物，脈管擴大劑（醫用），脫脂棉，腎氣丹（醫用），腐蝕性筆，腦保健品（醫用），腳

戴除雞眼環，腳用止汗劑，腸胃中成藥品，腹膜滲析藥液，膏劑（藥用），膏布（藥用），膏藥，

膠囊（藥用），膠布，膠布石膏，膽汁排泄藥，臟器保存灌流液之人工血液（醫用），臟器治療劑

（醫用），臨床用脂質注射液（醫用），臨床試驗用製劑（醫用），興奮劑（醫用），芥子敷劑紙，

芥子泥敷劑，芥子膏藥，芥子膏藥紙，芥末膏藥，花旗參，花粉類營養品（醫用），芳香劑，苦茶

油丸（醫用），茶劑（藥用），茶包（藥用），草本製品（藥用），草藥，草藥茶（藥用），草藥製品

（藥用），荷爾蒙製劑（醫用），菇蕈多醣體膠囊（藥用），菇蕈菌絲體膠囊（藥用），菝葜（醫

用），葡萄籽精華素（藥用），蒽油（殺寄生蟲用），薄荷油（醫用），薄荷精（醫用），薄荷腦（醫

用），薄荷醇，薫香片（中草藥），藍藻（螺旋藻片）（藥用），藍藻片（藥用），藍藻粉（藥用），

藍藻粒（藥用），藍藻精（藥用），藍藻錠（藥用），藥品膠囊，藥散，藥材，藥枕，藥水，藥油，藥

浴用海水，藥浸棗，藥片，藥物膠囊，藥物飲料，藥用乙醚，藥用乙醛，藥用乙醛（中醫藥藥

酒），藥用保健營養產品，藥用兒茶，藥用助消化劑，藥用化學製劑，藥用口服液，藥用口香糖，

藥用喉片，藥用喉糖，藥用噴劑，藥用大黃根，藥用小蘇打，藥用或醫用水劑，藥用或醫用片劑，

藥用或醫用膏劑，藥用或醫用貼劑，藥用或醫用酊劑，藥用搽劑，藥用木炭，藥用杏仁乳，藥用

松節油，藥用栓劑，藥用根塊植物，藥用桉樹，藥用桉樹腦，藥用棓酸，藥用植物，藥用植物根，

藥用植物飲品，藥用樹皮，藥用氧化鎂，藥用氨基酸，藥用水合氯醛，藥用沉澱泥，藥用消毒劑，

藥用溴，藥用營養品，藥用營養食品，藥用片劑，藥用牛奶酵素，藥用甘草粉，藥用甲醛，藥用的

草藥飲料，藥用皮膚膏，藥用真菌提取物，藥用硝酸氧鉍，藥用硫華，藥用碘，藥用碘化物，藥

用竹醋液，藥用糖，藥用糖果，藥用纖維素脂，藥用纖維素醚，藥用纖體健康食品，藥用膏劑，

藥用膠，藥用膠丸，藥用膠囊，藥用膠布，藥用膠棉，藥用芥末，藥用苛性鹼，藥用茶，藥用茶

包，藥用草藥，藥用草藥茶，藥用蛇麻子浸膏，藥用蛇麻腺，藥用補身食品，藥用護膚劑，藥用

軟膏，藥用鄰甲氧基苯酚，藥用酒，藥用酒石乳劑，藥用酯，藥用酵素，藥用酸，藥用醋酸乳，藥

用醋酸鹽，藥用針劑，藥用鈉鹽，藥用鉍製劑，藥用錠劑，藥用鎮靜油，藥用食品，藥用飲料，藥

用香料，藥用魚粉，藥用鷄精，藥用鹼性碘化物，藥用麥角，藥用麵粉，藥用龍膽，藥粉，藥膏，

藥膏藥品，藥膠囊，藥茶，藥草，藥草製品，藥製糖果，藥製糖果（醫用），藥貼，藥貼膠布，藥

酒，蘆薈（醫用），蟲草精（醫用），蚊怕水，蚊香，蛋白牛奶，蛋白質之營養添加劑（醫用），蛋白

質營養補充品（醫用），蛋白質片（醫用），蛋白質粉（醫用），蜂王精（醫用），蜂皇漿（醫用），

蜂膠（醫用），蜂蜜（醫用），蟲草精華（醫用），蟲草膠囊（醫用），血液製品（醫用），血清，血

清療法用藥劑，血清醫療藥劑，血漿，血球蛋白注射劑（醫用），血管收縮劑（醫用），血紅蛋白，

血紅蛋白元，血色蛋白元，衛生墊，衛生女褲，衛生栓，衛生棉，衛生棉墊，衛生棉條，衛生止血

棉塞，衛生毛巾帶（毛巾），衛生消毒劑，衛生球，衛生用品及藥品，衛生短內褲，衛生緊身內

褲，衛生繃帶，衛生藥品，衛生襯褲，衛生護墊，衣服和紡織品用除臭劑，補健藥，補充營養品

（藥用），補充營養飲料（藥用），補劑（藥用），補品（藥用），補牙材料，補牙材料牙燭，補腎

丸，補藥（醫用），補藥（藥），補血丸（醫用），補血劑（醫用），製微生物用培養物，複合氨基酸

片（醫用），複合維生素B片，複合維生素C片，西洋參製品，西藥，西藥之原料藥，西藥劑，西藥

品，西藥藥丸，西藥藥膏布，解毒丸（醫用），解毒片（醫用），解熱劑，解熱藥劑，解熱退燒劑，

調節血壓的茶葉製品（醫用），調經丸，護墊，護膚藥劑，貼劑（藥用化學製劑），貼劑（醫用），

賴氨酸鹽（醫用），贅瘤預防劑（醫用），超音波診斷用傳導液，跌打擦劑，跌打膏藥，跌打藥

丸，跌打藥油，跌打酒，跌打酒（藥用），跌打風濕膏（膏藥），車用香座，輕便藥箱（已裝藥

的），輕瀉劑，農藥，退燒藥，通便劑，通氣膠布，造血劑，避孕栓劑，避孕藥，酸痛跌打損傷敷

藥，醫學用試管內診斷劑，醫用X光造影劑，醫用三碘甲烷，醫用佐藥，醫用健康營養食品，醫用

催乾劑，醫用冷敷貼布，醫用凝膠，醫用礦脂，醫用化學製劑，醫用南美牛奶菜的乾皮，醫用卵
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磷脂，醫用去垢劑，醫用及獸醫用細菌學研究製劑，醫用及獸醫用細菌製劑，醫用口服液，醫用

口服藥品，醫用口香糖，醫用同位素，醫用喹啉，醫用填料，醫用奎寧，醫用安果斯都拉樹皮，

醫用微生物培養劑，醫用或獸醫用化學試劑，醫用或獸醫用微生物培養基，醫用或獸醫用微生

物培養體，醫用或獸醫用微生物製劑，醫用手鐲，醫用指環，醫用放射性物質，醫用敷料，醫用

栓劑，醫用棉，醫用棉絨，醫用樟腦，醫用樟腦油，醫用橡皮膏，醫用檢查用水溶性潤膚凍膏，

醫用止痛製劑，醫用氣體，醫用氧，醫用水蛭，醫用油，醫用油脂，醫用浴劑，醫用浸液，醫用淋

浴鹽，醫用減肥茶，醫用漱口劑，醫用漱口水，醫用潤髮脂，醫用澱粉酶，醫用激素，醫用煙藥

草，醫用無煙草香煙，醫用無煙葉香煙，醫用煙燻草藥，醫用煙草藥，醫用薰蒸製劑，醫用營養

品，醫用營養添加劑，醫用營養物品，醫用營養補充品，醫用營養食品，醫用營養食物，醫用營

養飲料，醫用牙用光潔劑，醫用甘油，醫用生物製劑，醫用生物鹼，醫用發酵乳劑，醫用白朊製

劑，醫用白朊食品，醫用眼罩，醫用破斧木，醫用碘酊，醫用礦泉水，醫用糖果，醫用糖漿，醫用

繃帶，醫用膠，醫用膠布，醫用膠帶，醫用芥子油，醫用芥末軟膏，醫用苦木藥，醫用茴香，醫用

葡萄糖，醫用蓖麻油，醫用薄荷，醫用藤黃，醫用藥丸，醫用藥油，醫用藥物，醫用藥膏，醫用藥

草，醫用蛋白質，醫用血，醫用衛生製劑，醫用製藥，醫用角叉菜，醫用診斷劑，醫用診斷製劑，

醫用過氧化氫，醫用酒石，醫用酒精，醫用酚（苯），醫用酵素，醫用酶，醫用酶製劑，醫用金雞

納樹皮，醫用針劑，醫用鉀鹽，醫用鐳，醫用陀螺狀羯布羅香油（香膏），醫用雜酚油，醫用電解

質製劑，醫用頭痛藥品，醫用頭髮增長劑，醫用食慾抑制劑，醫用食物營養製劑，醫用食用營養

製劑，醫用飼料添加劑，醫用香煙，醫用香膏，醫用骨筋藥丸，醫用鹽，醫用麝香草酚，醫用麥乳

精飲料，醫用鼴鼠皮，醫用Ｘ光造影劑，醫療用凝膠，醫療用口腔洗淨劑，醫療用古柯鹼，醫療

用塞藥，醫療用微生物用營養物質，醫療用放射性物質，醫療用放射線造影劑，醫療用斑蝥酸鹽

粉，醫療用杏仁乳劑，醫療用橡皮膏，醫療用氣體，醫療用氯化銨錠劑，醫療用油，醫療用洗淨

劑，醫療用浴劑，醫療用浴泥，醫療用浴鹽，醫療用消化劑，醫療用溫泉水，醫療用烏頭鹼，醫療

用煙草，醫療用石灰製劑，醫療用碘，醫療用碘酊，醫療用磷酸甘油，醫療用礦泉水，醫療用糖，

醫療用紗布，醫療用膠，醫療用膠帶，醫療用芥末油，醫療用茴香，醫療用荷爾蒙，醫療用葡萄

糖，醫療用血液，醫療用衛生輔助材料及用品，醫療用製酸劑，醫療用診斷劑，醫療用造影劑，

醫療用酒石，醫療用酒精，醫療用鎮痛軟膏，醫療用雪茄，醫療用顯影劑，醫療用香膠製劑，醫

療用骨頭結合劑，醫療用鹽，醫療用麥芽乳，醫療用黴菌，醫療診斷用造影劑，醫療食品，醫藥，

醫藥中間體，醫藥丸，醫藥原藥，醫藥擦劑，醫藥敷料，醫藥松節油，醫藥營養品，醫藥用乾製

食用菌，醫藥用亞麻仁（粉），醫藥用亞麻子，醫藥用亞麻子餅粉，醫藥用保健飲品，醫藥用品，

醫藥用日曬傷劑，醫藥用日防曬劑，醫藥用曬傷劑，醫藥用杏仁牛奶，醫藥用松節油，醫藥用松

脂油，醫藥用果膠，醫藥用櫻桃李樹皮，醫藥用沖劑飲品，醫藥用泥漿，醫藥用洗劑，醫藥用洗

液，醫藥用活性碳，醫藥用潔劑，醫藥用澱粉，醫藥用營養品，醫藥用牛奶發酵劑，醫藥用甘

草，醫藥用甘草莖，醫藥用石灰製劑，醫藥用磷酸鹽，醫藥用糖漿，醫藥用紅樹皮，醫藥用胃蛋

白酶，醫藥用腐蝕（桿）劑，醫藥用腖，醫藥用芥末，醫藥用苯酚，醫藥用茴香油，醫藥用草本，

醫藥用草本製成品，醫藥用薄荷，醫藥用蜂花水，醫藥用酒石，醫藥用酚（苯），醫藥用酵母，醫

藥用酵母菌，醫藥用錠劑，醫藥用顆粒沖劑，醫藥用麥片，醫藥用麥芽，醫藥製劑，野生西洋參

製品，金銀花（醫用），鈣片，鈣粉，鈣質及維他命D製劑，鈣質維他命製劑，鉛水，鎮定劑，鎮痛

劑，鎮靜劑，鎮靜藥，鐵鋅鈣葉酸片（醫用），關節內視鏡手術用玻尿酸（醫用），關節炎藥（醫

用），防寄生蟲製劑，防尿製劑，防日曬藥膏，防疫用藥劑，防腐劑，防腐棉，防虻油，防蚊產品

（藥用），防蛀劑，防蛀油，防蛀牙用藥劑，防蛀紙，防風濕手鐲，防風濕指環，防風濕病圈環

（醫用），降糖沖劑（藥用），降膽固醇藥劑，除口臭藥，除尿酸劑（藥用），除牙斑藥劑，除草

劑，除藻劑，除蛞蝓劑，除蟲菊粉，除雞眼藥物，除黴化學製劑，陰道清洗液，隱形眼鏡保存液，

隱形眼鏡清洗液，隱形眼鏡清潔劑，隱形眼鏡清潔液，隱形眼鏡用洗淨劑，隱形眼鏡用溶液，隱

形眼鏡酵素清潔片，雙氧水（醫用），雞眼治療藥，雞眼藥膏，雪梨膏（醫用），靈芝（藥用），靈

芝丸（藥用），靈芝孢子粉（藥用），靈芝提取物（藥用），靈芝片（藥用），靈芝精（藥用），靈芝

精丸（藥用），靈芝精粉（藥用），靈芝膠囊（藥用），靈芝茶（藥用），靈芝藥品，非個人用除臭

劑，面皰治療藥劑，預防頭髮脫落用藥劑，頭痛用藥品，頭皮屑治療藥劑，類固醇，類固醇藥

膏，風濕油（藥用），風濕膠布（藥用），風濕鎮痛藥，飛滋止痛劑（藥用），食慾壓抑劑（醫

用），食用植物纖維（非營養性），食用營養藥片，食用菌提取物（醫用），香港腳馬錢子堿，驅

昆蟲劑，驅梅毒劑（醫用），驅腸蟲藥，驅蚊貼，驅蟲劑，驅蟲劑（人或獸用），驅蟲用香，驅蟲
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藥，驅風油（藥用），驅風跌打酒（藥用），驗孕製劑，驗孕試劑（醫用），骨膠原（醫用），骨骼用

藥，高含量羊胎素（藥用），高含量魚油，高麗人參，高麗人參製品，魚油，魚油丸，魚油膠囊，魚

粉營養補充品，魚肝油，鮫魚油丸，鮫魚油膠囊，鮭魚油，鮭魚油丸，鮭魚油膠囊，鯊魚軟骨粉，

鯊魚軟骨素膠囊（粉），鯊魚軟骨素製劑，鯊魚軟骨膠製劑，鰻魚髓油丸，鴉片，鴉片製劑，麻醉

劑，麻醉劑（局麻藥），麻醉劑（麻醉藥），麻醉藥，黏鼠板，黨參，鼠藥，鼻敏感丸（藥用），齒槽

潰膿藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099745

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 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 : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂臘，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品、非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，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，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，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099749

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Realização e fornecimento de instalações para concursos e torneios de jogos de casino; or-

ganização, condução e exploração de torneios de máquinas de jogo electrónicas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099750

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : American Rag Cie, LLC

 地址 Endereço : 160 South La Brea Avenue, Los Angeles, California 90036, 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 : Couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias e não incluídos noutras classes; 

peles de animais, peles; baús e sacos de viagem; bengalas; chicotes, arreios e selaria; sacos; 

sacos em couro e imitação de couro; porta-moedas; carteiras; chapéus-de-chuva; chapéus-

-de-sol; porta-chaves de couro; sacos para cosméticos portáteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099751

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : American Rag Cie, LLC

 地址 Endereço : 160 South La Brea Avenue, Los Angeles, California 90036, 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 : Vestuário, vestuário para homem, senhora e criança, nomeadamente, calças, camisas, 

«sweaters», jaquetas, saias, calções, vestidos, blusas, macacões, roupa interior, vestuário 

interior, sapatos, calçado, peúgas, lenços de cabeça e pescoço, xales, cintos, chapelaria e 

chapéus.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099752

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : American Rag Cie, LLC

 地址 Endereço : 160 South La Brea Avenue, Los Angeles, California 90036, 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 : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; trabalhos de escritório; servi-

ços de loja de venda a retalho e serviços de loja de venda a retalho on-line.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099753

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

 地址 Endereço : 149 New Montgomery Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software descarregável para o desenvolvimento de sites e para a criação e edição de pági-

nas de internet por utilizadores; software para transmissão, recepção, publicação, codifica-

ção e organização de dados em conjunto com uma rede informática global.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099754

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

 地址 Endereço : 149 New Montgomery Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Publicações impressas, nomeadamente livros e manuais relativos a enciclopédia em rede 

(«online») e outros conteúdos educativos, nomeadamente, a divulgação e promoção do co-

nhecimento livre.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099755

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

 地址 Endereço : 149 New Montgomery Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de loja em rede («on-line») para vestuário, sacos e equipamento de viagens; gestão 

de documentos informáticos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099756

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

 地址 Endereço : 149 New Montgomery Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de angariação de fundos para beneficência; serviços de angariação de fundos, 

através da angariação de fundos para apoio ao conhecimento livre e à partilha de conteú-

dos educativos; concessão de bolsas para a divulgação e promoção do conhecimento livre e 

de conteúdos educativos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099757

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

 地址 Endereço : 149 New Montgomery Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Transmissão electrónica de dados e documentos através da Internet e de outras bases de 

dados; transmissão electrónica de texto e multimédia; serviços de telecomunicações, no-

meadamente prestação «online» de quadros de aviso electrónicos e serviços de mensagens 

para a transmissão de mensagens entre utilizadores informáticos sobre base de dados em 

rede («online») de conhecimento enciclopédico, dicionários, citações, livros, fontes de tex-

to, catálogos, guias de viagem, artigos noticiosos, ficheiros multimédia e outros conteúdos 

educativos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099758

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

 地址 Endereço : 149 New Montgomery Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de bases de dados em rede («on-line»), criadas e mantidas por colaboração, 

de conhecimento enciclopédico, dicionários, citações, livros, fontes de textos, catálogos, 
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guias de viagem, notícias, ficheiros multimédia e outros conteúdos educativos; fornecimen-

to de publicações em rede («on-line»), em especial artigos, manuais, brochuras e guias de 

referência sobre a utilização e contribuição para bases de dados em rede («on-line») de 

conhecimento enciclopédico, dicionários, citações, livros, fontes de textos, catálogos, guias 

de viagem, notícias, ficheiros multimédia e outros conteúdos educativos; serviços educati-

vos, nomeadamente, conferências e workshops sobre bases de dados em rede («on-line») de 

conhecimento enciclopédico, dicionários, citações, livros, fontes de textos, catálogos, guias 

de viagem, notícias, ficheiros multimédia e outros conteúdos educativos; organização e 

realização de concursos e programas de incentivo por prémios com fins educativos através 

de  prémios pela demonstração de excelência nos domínios da escrita, edição e contribui-

ção para uma enciclopédia interactiva em rede («on-line») e outros meios de comunicação; 

fornecimento de informações relacionadas com a organização de actividades comunitárias 

para suporte de tecnologia de código aberto e para divulgação do conhecimento livre e de 

conteúdos educativos; serviços de beneficência, nomeadamente recolha, desenvolvimento e 

divulgação de conteúdos educativos sob licença gratuita ou no domínio público no campo 

do conhecimento livre.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099759

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

 地址 Endereço : 149 New Montgomery Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Design e desenvolvimento de software de computador; fornecimento de sítios Web, conten-

do tecnologia de código aberto, que permite aos utilizadores visualizar, discutir, escrever, 

editar e contribuir para bases de dados em rede («on-line») de conhecimento enciclopédico, 

dicionários, citações, livros, fontes de textos, catálogos, guias de viagem, notícias, ficheiros 

multimédia e outros conteúdos educativos; fornecimento de acesso temporário a software 

não descarregável para desenvolvimento de sítios na internet e para criação e edição de pá-

ginas na internet por parte dos utilizadores; fornecimento de acesso temporário a software 

não descarregável para transmissão, recepção, publicação, codificação e organização de da-

dos através de uma rede informática global; alojamento de conteúdos digitais na Internet; 

serviços computadorizados, nomeadamente alojamento de sítios interativos na internet que 

permitem aos utilizadores contribuirem para e editarem bases de dados em rede («on-line») 

de conhecimento enciclopédico, dicionários, citações, livros, fontes de textos, catálogos, 

guias de viagem, notícias, ficheiros multimédia e outros conteúdos educativos e publicarem 

textos e ficheiros multimédia.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099760

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[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 (artigos de joa-

lharia); botões de punho; molas para gravata; anéis (artigos de joalharia); pulseiras (artigos 

de joalharia); brincos; colares (artigos de joalharia); alfinetes de peito (artigos de joalha-

ria); amuletos; argolas para chaves em metais preciosos; obras de arte em metais preciosos; 

guarda-jóias; caixas em metais preciosos; relojoaria e instrumentos cronométricos; relógios; 

cronómetros; relógios de parede e de mesa; pequenos relógios de parede e de mesa; brace-

letes 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

2014/11/26 63992/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/099761

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : 艾斯有限公司

   ACE Limited

 地址 Endereço : 瑞士蘇黎世CH-8001巴倫蓋斯32號

   Bärengasse 32, CH-8001 Zürich, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險服務；事故保險；保險精算；保險經紀；保險；火災保險；健康保險；海上保險；人壽保險；

保險諮詢；保險信息。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099762

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : 艾斯有限公司

   ACE Limited
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 地址 Endereço : 瑞士蘇黎世CH-8001巴倫蓋斯32號

   Bärengasse 32, CH-8001 Zürich, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險服務；事故保險；保險精算；保險經紀；保險；火災保險；健康保險；海上保險；人壽保險；

保險諮詢；保險信息。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099763

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : 艾斯有限公司

   ACE Limited

 地址 Endereço : 瑞士蘇黎世CH-8001巴倫蓋斯32號

   Bärengasse 32, CH-8001 Zürich, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險服務；事故保險；保險精算；保險經紀；保險；火災保險；健康保險；海上保險；人壽保險；

保險諮詢；保險信息。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099764

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[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 : 9

[511] 產品 Produtos : Software, aparelhos e equipamentos electrónicos e outros componentes para uso em apa-

relhos e equipamentos de jogos relacionados com as máquinas caça-níqueis electrónicas e 

electromecânicas e dispositivos electrónicos portáteis; software para jogar jogos caça-ní-

queis e de póquer; software descarregáveis apresentando jogos e entretenimento nas áreas 

de jogos de fortuna ou azar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099765

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22
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[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 : Aparelhos e equipamentos de jogo nomeadamente máquinas de jogo para jogos de fortuna 

ou azar e jogos envolvendo jogos de fortuna ou azar; máquinas de jogos incluindo máqui-

nas caça-níqueis electrónicas e electromecânicas e peças e acessórios para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099766

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : 范紅蘭 

 地址 Endereço : 香港九龍旺角廣東道920號2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 : 可可飲料；咖啡；茶；茶飲料；糖；甜食；冰糖燕窩；糕點；穀粉製食品；冰淇淋；麥乳精；糖果；

餡餅（點心）；比薩餅；米；麵條；以米為主的零食小吃；豆汁；番茄醬；曲奇餅乾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099767

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : 福建武夷興華實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省南平市武夷新區管委會二期三號地塊 

 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；薑汁啤酒；麥芽啤酒；製啤酒用麥芽汁；製啤酒用蛇麻子汁；麥芽汁（發酵後成啤酒）；礦

泉水（飲料）；蘇打水；純淨水（飲料）；飲料製作配料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099768

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : 福建武夷興華實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省南平市武夷新區管委會二期三號地塊 

 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 : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；薑汁啤酒；麥芽啤酒；製啤酒用麥芽汁；製啤酒用蛇麻子汁；麥芽汁（發酵後成啤酒）；礦

泉水（飲料）；蘇打水；純淨水（飲料）；飲料製作配料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099769

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 美埃（中國）環境淨化有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市江寧區秣陵街道工業集中區明月科技產業園 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 空氣淨化用殺菌燈；空氣除臭裝置；空調用過濾器；空氣調節設備；空氣過濾設備；空氣調節裝

置；氣體淨化裝置；空氣淨化裝置和機器；通風設備和裝置（空氣調節）；空氣消毒器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099770

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 美埃（中國）環境淨化有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市江寧區秣陵街道工業集中區明月科技產業園 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 材料處理信息；廢物和垃圾的回收利用；廢物處理（變形）；廢物再生；淨化有害材料；空氣淨

化；空氣除臭；空氣清新；空調設備出租；化學試劑加工和處理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099771

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 美埃（中國）環境淨化有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市江寧區秣陵街道工業集中區明月科技產業園 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 空氣淨化用殺菌燈；空氣除臭裝置；空調用過濾器；空氣調節設備；空氣過濾設備；空氣調節裝

置；氣體淨化裝置；空氣淨化裝置和機器；通風設備和裝置（空氣調節）；空氣消毒器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099772

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 美埃（中國）環境淨化有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市江寧區秣陵街道工業集中區明月科技產業園 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 材料處理信息；廢物和垃圾的回收利用；廢物處理（變形）；廢物再生；淨化有害材料；空氣淨

化；空氣除臭；空氣清新；空調設備出租；化學試劑加工和處理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099773

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 萬科企業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬建築材料；金屬支架；金屬管道；傢俱用金屬附件；五金器具；金屬鎖（非電）；保險櫃；金

屬標誌牌；金屬箱；普通金屬藝術品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099774

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 萬科企業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬建築材料；木材；混凝土；混凝土建築構件；建築用非金屬磚瓦；非金屬廣告欄；建築玻

璃；路面敷料；修路用黏合材料；水泥。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099775

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 萬科企業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產管理；不動產代理；保險；金融服務；藝術品估價；經紀；擔保；募集慈善基金；代管產

業；典當。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099776

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 萬科企業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築施工監督；建築；磚石建築；室內裝潢；室內裝潢修理；電器設備安裝與修理；汽車保養和

修理；電梯安裝和修理；防盜報警系統的安裝與修理；游泳池維護；空調設備的安裝和修理；電

影放映機的修理和維護。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099777

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 萬科企業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 研究和開發（替他人）；室內裝飾設計；建築製圖；工程；質量控制；校準（測量）；土地測量；材

料測試；工業品外觀設計；計算機軟件設計；藝術品鑒定。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099778

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 萬科企業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬建築材料；金屬支架；金屬管道；傢俱用金屬附件；五金器具；金屬鎖（非電）；保險櫃；金

屬標誌牌；金屬箱；普通金屬藝術品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099779

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 萬科企業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 非金屬建築材料；木材；混凝土；混凝土建築構件；建築用非金屬磚瓦；非金屬廣告欄；建築玻

璃；路面敷料；修路用黏合材料；水泥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099780

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 萬科企業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產管理；不動產代理；保險；金融服務；藝術品估價；經紀；擔保；募集慈善基金；代管產

業；典當。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099781

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26



13304 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 28 期 —— 2015 年 7 月 15 日

[730] 申請人 Requerente : 萬科企業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築施工監督；建築；磚石建築；室內裝潢；室內裝潢修理；電器設備安裝與修理；汽車保養和

修理；電梯安裝和修理；防盜報警系統的安裝與修理；游泳池維護；空調設備的安裝和修理；電

影放映機的修理和維護。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099782

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 萬科企業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 研究和開發（替他人）；室內裝飾設計；建築製圖；工程；質量控制；校準（測量）；土地測量；材

料測試；工業品外觀設計；計算機軟件設計；藝術品鑒定。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099783

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 春滿園飲食管理服務（深圳）集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區中心區益田路與福華路交匯處卓越時代廣場4201室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；臨時住宿處出租；寄宿

處；飯店；餐館；寄宿處預訂；旅館預訂；自助餐館；快餐館；酒吧服務；假日野營住宿服務；預

訂臨時住所；汽車旅館；食物雕刻；流動飲食供應；茶館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099784

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26
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[730] 申請人 Requerente : 波特嫚國際生物科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣806高雄市前鎮區新衙路286之7號3樓之2 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；面膜；面霜；潔面霜；藥用面霜；皮膚護理製劑；皮膚美白霜；皮膚的基礎護理；皮膚保

濕霜；非藥用皮膚護理製劑；皮膚美白製劑，即血清和膠囊化妝品；美白成分（化妝品）；護手

霜；香水；精油；沐浴露；非藥用沐浴製劑，即浴茶包；身體用肥皂；頭髮定型膠；燙髮劑；潤髮

乳；洗髮精；口氣清新劑；眼霜。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099785

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 波特嫚國際生物科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣806高雄市前鎮區新衙路286之7號3樓之2 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；面膜；面霜；潔面霜；藥用面霜；皮膚護理製劑；皮膚美白霜；皮膚的基礎護理；皮膚保

濕霜；非藥用皮膚護理製劑；皮膚美白製劑，即血清和膠囊化妝品；美白成分（化妝品）；護手

霜；香水；精油；沐浴露；非藥用沐浴製劑，即浴茶包；身體用肥皂；頭髮定型膠；燙髮劑；潤髮

乳；洗髮精；口氣清新劑；眼霜。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099786

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 金元寶貿易股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣高雄市鹽埕區瀨南街177號 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；面膜；面霜；潔面霜；藥用面霜；皮膚護理製劑；皮膚美白霜；皮膚的基礎護理；皮膚保

濕霜；非藥用皮膚護理製劑；皮膚美白製劑，即血清和膠囊化妝品；美白成分（化妝品）；護手

霜；香水；精油；沐浴露；非藥用沐浴製劑，即浴茶包；身體用肥皂；頭髮定型膠；燙髮劑；潤髮

乳；洗髮精；口氣清新劑；眼霜。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099787

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 舒泰神澳門生物製藥一人有限公司 

 地址 Endereço : 澳門祐漢新村第四街42號祐成工業大廈（第二期）C4 

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用製劑；醫用衛生製劑；醫用營養品；膏藥。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色。 

[210] 編號 N.º : N/099803

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[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/099804

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : EXPRESS, LLC

 地址 Endereço : 1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, 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 : Mochilas, sacos de equipamento, bolsas para usar à cintura, sacos de ginástica, malas de 

mão, porta-moedas, sacolas, sacos de viagem e carteiras de bolso.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099826

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation)

 地址 Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis e peças estruturais dos mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099827

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation)

 地址 Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis e peças estruturais dos mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099829

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 武夷山市夷寶齋茶業科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省武夷山市五九路200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 : 茶，冰茶，茶飲料，咖啡，糖果，蜂蜜，糕點，餡餅，米，食用澱粉產品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099830

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 中聯重科股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市銀盆南路361號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 農業機械；收割機械；中耕機；攤曬機；噴霧機；播種機（機器）；非手動的農業器具；混凝土攪

拌機（機器）；瀝青製造機；挖掘機；鋪軌機；升降機（運送滑雪者上坡的裝置除外）；電梯（升

降機）；帶式輸送機；裝卸設備；懸臂起重機；起重機（提升裝置）；泵（機器、引擎或馬達部

件）；輸送機傳輸帶；掃路機（自動推進）；清洗設備；垃圾（廢物）處理裝置；掃雪機。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 銀色，漸變灰色，綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/099831

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 中聯重科股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市銀盆南路361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 : 運載工具用燈；冷卻設備和裝置；乾燥器；飼料和草料乾燥設備；乾燥裝置和設備；固體、液

體、氣體燃料加熱器；自動澆水裝置；農業用排灌機；乾燥設備；草料乾燥裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 銀色，漸變灰色，綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/099832

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 中聯重科股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市銀盆南路361號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 卡車；消防水管車；拖拉機；翻斗車；陸地車輛連接器；貨車翻斗；車軸；搬運手推車；輪胎（運

載工具用）；航空裝置、機器和設備；船；挖泥船；電動運載工具；運載工具底盤。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 銀色，漸變灰色，綠色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/099833

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 中聯重科股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市銀盆南路361號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 農業機械；收割機械；中耕機；攤曬機；噴霧機；播種機（機器）；非手動的農業器具；鑽機；壓

路機；混凝土攪拌機（機器）；瀝青製造機；推土機；挖掘機；鋪軌機；築路機；升降機（運送滑

雪者上坡的裝置除外）；電梯（升降機）；帶式輸送機；起重機；升降設備；裝卸設備；懸臂起重

機；起重機（提升裝置）；泵（機器、引擎或馬達部件）；輸送機傳輸帶；掃路機（自動推進）；清

洗設備；垃圾（廢物）處理裝置；掃雪機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099834

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 中聯重科股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市銀盆南路361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 : 運載工具用燈；冷卻設備和裝置；乾燥器；飼料和草料乾燥設備；乾燥裝置和設備；固體、液

體、氣體燃料加熱器；自動澆水裝置；農業用排灌機；乾燥設備；草料乾燥裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099835

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 中聯重科股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市銀盆南路361號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 陸、空、水或鐵路用機動運載工具；叉車；起重車；灑水車；大客車；卡車；拖車（車輛）；消防水

管車；拖拉機；翻斗車；汽車；混凝土攪拌車；陸地車輛連接器；貨車翻斗；車軸；搬運手推車；

輪胎（運載工具用）；航空裝置、機器和設備；船；挖泥船；電動運載工具；運載工具底盤。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099836

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26
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[730] 申請人 Requerente : 中聯重科股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市銀盆南路361號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 農業機械；收割機械；中耕機；攤曬機；噴霧機；播種機（機器）；非手動的農業器具；鑽機；壓

路機；混凝土攪拌機（機器）；瀝青製造機；推土機；挖掘機；鋪軌機；築路機；升降機（運送滑

雪者上坡的裝置除外）；電梯（升降機）；帶式輸送機；起重機；升降設備；裝卸設備；懸臂起重

機；起重機（提升裝置）；泵（機器、引擎或馬達部件）；輸送機傳輸帶；掃路機（自動推進）；清

洗設備；垃圾（廢物）處理裝置；掃雪機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099837

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 中聯重科股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市銀盆南路361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 : 運載工具用燈；冷卻設備和裝置；乾燥器；飼料和草料乾燥設備；乾燥裝置和設備；固體、液

體、氣體燃料加熱器；自動澆水裝置；農業用排灌機；乾燥設備；草料乾燥裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099838

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 中聯重科股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市銀盆南路361號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 陸、空、水或鐵路用機動運載工具；叉車；起重車；灑水車；大客車；卡車；拖車（車輛）；消防水

管車；拖拉機；翻斗車；汽車；混凝土攪拌車；陸地車輛連接器；貨車翻斗；車軸；搬運手推車；

輪胎（運載工具用）；航空裝置、機器和設備；船；挖泥船；電動運載工具；運載工具底盤。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099839

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26
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[730] 申請人 Requerente : 中聯重科股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市銀盆南路361號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 農業機械；收割機械；中耕機；攤曬機；噴霧機；播種機（機器）；非手動的農業器具；鑽機；壓

路機；混凝土攪拌機（機器）；瀝青製造機；推土機；挖掘機；鋪軌機；築路機；升降機（運送滑

雪者上坡的裝置除外）；電梯（升降機）；帶式輸送機；起重機；升降設備；裝卸設備；懸臂起重

機；起重機（提升裝置）；泵（機器、引擎或馬達部件）；輸送機傳輸帶；掃路機（自動推進）；清

洗設備；垃圾（廢物）處理裝置；掃雪機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099840

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 中聯重科股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市銀盆南路361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 : 運載工具用燈；冷卻設備和裝置；乾燥器；飼料和草料乾燥設備；乾燥裝置和設備；固體、液

體、氣體燃料加熱器；自動澆水裝置；農業用排灌機；乾燥設備；草料乾燥裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099841

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 中聯重科股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市銀盆南路361號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 陸、空、水或鐵路用機動運載工具；叉車；起重車；灑水車；大客車；卡車；拖車（車輛）；消防水

管車；拖拉機；翻斗車；汽車；混凝土攪拌車；陸地車輛連接器；貨車翻斗；車軸；搬運手推車；

輪胎（運載工具用）；航空裝置、機器和設備；船；挖泥船；電動運載工具；運載工具底盤。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099842

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 中聯重科股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市銀盆南路361號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 農業機械；收割機械；中耕機；攤曬機；噴霧機；播種機（機器）；非手動的農業器具；鑽機；壓

路機；混凝土攪拌機（機器）；瀝青製造機；推土機；挖掘機；鋪軌機；築路機；升降機（運送滑

雪者上坡的裝置除外）；電梯（升降機）；帶式輸送機；起重機；升降設備；裝卸設備；懸臂起重

機；起重機（提升裝置）；泵（機器、引擎或馬達部件）；輸送機傳輸帶；掃路機（自動推進）；清

洗設備；垃圾（廢物）處理裝置；掃雪機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099843

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 中聯重科股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市銀盆南路361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 : 運載工具用燈；冷卻設備和裝置；乾燥器；飼料和草料乾燥設備；乾燥裝置和設備；固體、液

體、氣體燃料加熱器；自動澆水裝置；農業用排灌機；乾燥設備；草料乾燥裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099844

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : 中聯重科股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市銀盆南路361號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 卡車；消防水管車；拖拉機；翻斗車；陸地車輛連接器；貨車翻斗；車軸；搬運手推車；輪胎（運

載工具用）；航空裝置、機器和設備；船；挖泥船；電動運載工具；運載工具底盤。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099845

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd
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 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/099846

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[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/099847

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/26

[730] 申請人 Requerente : Brand-Rex Limited

 地址 Endereço : The Old Courtyard, 11 Lower Cookham Road, Maidenhead, SL6 8JN, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos para controlo e transmissão de ópticos e / ou sinais electrónicas; 

aparelhos de telecomunicações e computadores e microprocessadores para utilização com 

os mesmos; software para uso com aparelhos de telecomunicações; aparelhos eléctricos 

e electrónicos para hardware de computador, firmware de computador e software infor-

mático todos para o acompanhamento e/ou controlo e/ou gestão da configuração física e 

conectividade de redes de telecomunicações e de redes informáticas das referidas redes 

incluindo redes sem fio e / ou redes de cobre e/ou redes de fibra óptica; aparelhos eléctricos 

e electrónicos para hardware de computador, firmware de computador e software informá-

tico para controlar o acesso e/ou protecção de comunicações na redes de telecomunicações 

e redes informáticas; aparelhos de digitalização electrónica; painéis de controlo para ges-

tão de redes; conectores da fibra óptica; dispositivos de fibra óptica incluindo acopladores, 

divisores, painéis de remendo, remendos de fibra de cassetes, barras de gestão de cabos, 

juntas para tomadas de parede e chão, caixas de passagem, conectores de tubos, tampões 

de pontas, fichas e cavilhas; conjuntos para teste de condutas para uso na instalação e tes-

tes de fibras ópticas e cabos de fibras ópticas incluindo aparelhos e instrumentos para teste 

de mecanicamente da integridade de cabos de condutas; aparelhos e equipamentos para 

uso em teste de fibras ópticas e cabos de fibras ópticas incluindo aparelhos e instrumentos 

para acompanhamento de resistência e fugas de sinais ópticos; aparelhos e instrumentos 
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para utilização em reparação de fibras ópticas e cabos de fibras ópticas incluindo aparelhos 

e instrumentos que permitem a remoção e substituição de uma secção avariado por cortan-

te e junção; instalações de fibras ópticas sendo redes de fibra ópticas incluindo as contidas 

dentro de condutas ou condutas; condutas para receber fibras ópticas e cabos de fibras óp-

ticas; fibras ópticas, cabos de fibras ópticas; fios eléctricos; cabos eléctricos; cabos coaxiais; 

interruptores, fichas, tomadas e ligações sendo todos eléctricos, electrónico ou óptico; 

terminais eléctricos; juntas conectores e paradas para a rescisão de cabos de fios e fibras 

ópticas; aparelhos e instrumentos para protecção de instalações e aparelhos eléctricos e 

ópticos; armações para aparelhos eléctricos; aparelhos de teste eléctrico; aparelhos de teste 

óptico; antenas para aparelhos de telecomunicações; tomadas para os cabos coaxiais; apa-

relhos de indicadores eléctricos e electrónicos para exibição de informações; dispositivos 

periféricos para computadores; aparelhos de registo de dados; aparelhos de rede de área 

local para telecomunicações e para transmissão de dados; modems; aparelhos de comu-

nicações multimédia; aparelhos e instrumentos para distribuição de serviços de televisão 

rádio e telefónicos; instalação de cabo para a distribuição de serviços de televisão rádio e 

telefónicos; aparelhos para fornecimento acesso à Internet; aparelhos de monitorização 

e detecção óptica e electrónica; aparelhos de interligação óptica e electrónica; tomada de 

linha telefónica e tomadas para terminais de computador sendo todos aparelhos de teleco-

municações; condutas; um sistema de eixos ou condutas para cabos ou ventilação (trunking); 

condutas flexíveis para contenção fibras ópticas e/ou cabos ou fios eléctricos; condutas de 

electricidade; caixas de condutas; acessórios de condutas; fios de cobre isolado; cabos eléc-

tricos; condutores eléctricos; etiquetas de identificação e revestimentos para fios ópticos ou 

eléctricos ou ligações ópticas ou eléctricas; filtros para supressão de interferência de rádio; 

peças e acessórios para protecção contra a radiação electromagnética para uso em instala-

ções eléctricas; dispositivos de protecção para circuitos eléctricos e electrónicos; aparelhos 

de energia eléctrica condicionamento; supressores de ponta de voltagem; aparelhos de ruí-

do condensadores supressores indutores e resistência eléctrica; aparelhos de ligação eléctri-

ca à terra; terminais e ligações de terra; condutores de ligação à terra; caixas para ligações 

electrónicas, eléctricas ou ópticos sendo impermeável ou contra salpicos ou adaptado para 

exclui a entrada de pó e água; dispositivo de fixação de segurança eléctrica; aparelhos para 

a protecção das fibras ópticas e instalações de fibras ópticas; estojos e armários domésticos 

para equipamentos eléctricos, ópticos e electrónicos; cordões flexíveis; cabos de ligação; 

ligações e cabos em espiral ou retráctil; fiação para a interligação de computadores e equi-

pamentos de informática; fios, cabos e fibras ópticas para telefones e transportadores de 

dados, todos blindados, não blindados, na forma torcida ou fita; equipamento de comuni-

cação e controlo adaptado para utilização em edifícios; aparelhos e instrumentos electróni-

cos, eléctricos ou óptico para sistemas de controlo ambiental e para os sistemas de controlo 

de gestão de edifícios; equipamento de comunicação e controlo adaptado para uso com 

aparelhos aeronaves marinho ou aeroespacial; fios e cabos de fibras ópticas adaptado para 

utilização com ou em veículos; equipamentos de comunicação e controlo adaptados para 

utilização com os veículos; ligações de fichas tomadas terminais sendo todo para cabos 

de fios e fibras ópticas adaptados para utilização com ou nos aparelhos de aeroespaciais, 

plataformas off-shore de navios de aeronaves ou veículos; aparelho de ferrovias e sinali-

zação de trânsito em massa e comunicação; tambores bobinas e cassetes; tudo para cabos 

eléctricos ou ópticos fios e fibras; aparelho e instrumentos eléctricos, electrónico ou óptico 

para sistemas de controlo de transporte; incluindo sinalização e sistema de informação, es-

pecialmente para sistemas de massa-trânsito de estrada ferroviária ou aeroporto; aparelho 

de comunicações para as câmaras de vigilância incluindo câmaras de televisão em circuito 

fechado; aparelhos para sistemas de controlo e de informação para veículos motorizados e 

para motores; peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos; mas não incluindo 

temporizadores ou quaisquer bens que incorporam temporizadores.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099858

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos eléctricos para acesso à distância; acopladores de informática e acústicos; agen-

das electrónicas; aparelhos de alta frequência; altifalantes e megafones; antenas; antenas 

de rádio; mastros para antenas sem fios; gravadores de mensagens e atendedores de cha-

madas telefónicas; aparelhos de ensino audiovisual; auscultadores; autómatos de música e 

juke boxes; baínhas para cabos eléctricos; unidades de banda magnética; baterias eléctri-

cas e solares; bobinas eléctricas e seus suportes; bobinas electromagnéticas; bobinas para 

impedir interferências electrónicas; cabos coaxiais, eléctricos e de fibra óptica; caixas de 

derivação, de fusíveis e de junção; calculadoras de bolso e máquinas de calcular; câmaras 

de vídeo, cinematográficas e fotográficas; carregadores de pilhas e para baterias eléctricas; 

cartões inteligentes de circuito integrado e magnéticos codificados; circuitos impressos e 

integrados; pulseiras magnéticas de identificação; codificadores magnéticos; leitores de 

códigos de barras; discos compactos de áudio, vídeo e dados informáticos; discos ópticos; 

periféricos de computador; programas de computador descarregáveis e gravados; jogos, 

sistemas operativos e interfaces para computador; computadores; impressoras e monito-

res para computadores; ratos de computador e seus tapetes; scanners para processamento 

de dados; computadores bloco de notas «Notebook» e portáteis; contadores de minutos 

automáticos; suportes de dados magnéticos e ópticos; disquetes; leitores de CD e DVD; 

écrans de projecção; canetas electrónicas; publicações electrónicas descarregáveis; painéis 

de informação electrónicos; emissores de telecomunicações; aparelhos, discos, fitas e su-

portes para gravação de som; microfones; microprocessadores; telefones portáteis; postos 

radiotelefónicos e radiotelegráficos; processadores de texto e de dados; aparelhos de radar 

e de rádio; receptores áudio, vídeo e de telefone; equipamentos mãos-livres para telefones; 

transmissores telefónicos, de telecomunicações e de sinais electrónicos; walkie talkies.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099859

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de 

vendas, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de 

material publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer 

de espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; 

fornecimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; compilação 

e sistematização de bases de dados em informática; serviços de vendas a retalho e por 

grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso de produtos 

electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores, aparelhos e 

instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou reprodução de 

dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; organização de exposições e feiras para fins 

comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços de admi-

nistração comercial para o processamento de vendas pela Internet; sondagens de opinião; 

serviços de paginação «layout»; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria 

relacionados com todos os supra mencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099860

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria financeira; serviços de correctora, 

cotações da bolsa de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, 

serviços de cartões de débito em conta e serviços de aval de cheques; verificação de crédito 

via rede global informática de informações; serviços electrónicos de gestão de crédito de 

risco; serviços electrónicos de pagamento de compras e pagamento de contas; serviços de 

débito e crédito de contas financeiras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de 

débito e cartões de crédito; serviços de informações relacionadas com finança e seguros, 

prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet; transferência 

electrónica de fundos; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados 

com todos os supra mencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099861

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Aluguer de tempo de acesso às redes informáticas mundiais; serviços de telecomunicações; 

fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; comu-

nicações pelas redes telefónica móvel, fibra óptica, terminais de computador, telefónicas 

e telegráficas; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e imagens com 

apoio informático; serviços de correio electrónico; serviços de transmissão de faxes, envio 

de mensagens, recepção de mensagens; serviços de comunicações por satélite; serviços de 

envio e expedição de mensagens electrónicas; transmissão e entrega de dados por meios 

electrónicos; fornecimento de telecomunicações para acesso a aparelhos de codificação 

e descodificação de sinais; transmissão de televisão e televisão por cabo; transmissão por 

satélite; serviços de teleconferência; fornecimento de unidades de telecomunicações para 

discussão e conversação interactiva; fornecimento de acesso a portais de música digital na 

Internet; fornecimento de acesso a portais mp3 na Internet; distribuição de música digital 

através de telecomunicações; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria rela-

cionados com todos os supra mencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099862

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos eléctricos para acesso à distância; acopladores de informática e acústicos; agen-

das electrónicas; aparelhos de alta frequência; altifalantes e megafones; antenas; antenas 

de rádio; mastros para antenas sem fios; gravadores de mensagens e atendedores de cha-

madas telefónicas; aparelhos de ensino audiovisual; auscultadores; autómatos de música e 

juke boxes; baínhas para cabos eléctricos; unidades de banda magnética; baterias eléctri-

cas e solares; bobinas eléctricas e seus suportes; bobinas electromagnéticas; bobinas para 

impedir interferências electrónicas; cabos coaxiais, eléctricos e de fibra óptica; caixas de 

derivação, de fusíveis e de junção; calculadoras de bolso e máquinas de calcular; câmaras 

de vídeo, cinematográficas e fotográficas; carregadores de pilhas e para baterias eléctricas; 

cartões inteligentes de circuito integrado e magnéticos codificados; circuitos impressos e 

integrados; pulseiras magnéticas de identificação; codificadores magnéticos; leitores de 

códigos de barras; discos compactos de áudio, vídeo e dados informáticos; discos ópticos; 

periféricos de computador; programas de computador descarregáveis e gravados; jogos, 

sistemas operativos e interfaces para computador; computadores; impressoras e monito-

res para computadores; ratos de computador e seus tapetes; scanners para processamento 

de dados; computadores bloco de notas «Notebook» e portáteis; contadores de minutos 

automáticos; suportes de dados magnéticos e ópticos; disquetes; leitores de CD e DVD; 

écrans de projecção; canetas electrónicas; publicações electrónicas descarregáveis; painéis 

de informação electrónicos; emissores de telecomunicações; aparelhos, discos, fitas e su-



13318 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 28 期 —— 2015 年 7 月 15 日

portes para gravação de som; microfones; microprocessadores; telefones portáteis; postos 

radiotelefónicos e radiotelegráficos; processadores de texto e de dados; aparelhos de radar 

e de rádio; receptores áudio, vídeo e de telefone; equipamentos mãos-livres para telefones; 

transmissores telefónicos, de telecomunicações e de sinais electrónicos; walkie talkies.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099863

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de 

vendas, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de 

material publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer 

de espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; 

fornecimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; compilação 

e sistematização de bases de dados em informática; serviços de vendas a retalho e por 

grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso de produtos 

electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores, aparelhos e 

instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou reprodução de 

dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; organização de exposições e feiras para fins 

comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços de admi-

nistração comercial para o processamento de vendas pela Internet; sondagens de opinião; 

serviços de paginação «layout»; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria 

relacionados com todos os supra mencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099864

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria financeira; serviços de correctora, 

cotações da bolsa de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, 

serviços de cartões de débito em conta e serviços de aval de cheques; verificação de crédito 

via rede global informática de informações; serviços electrónicos de gestão de crédito de 

risco; serviços electrónicos de pagamento de compras e pagamento de contas; serviços de 
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débito e crédito de contas financeiras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de 

débito e cartões de crédito; serviços de informações relacionadas com finança e seguros, 

prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet; transferência 

electrónica de fundos; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados 

com todos os supra mencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099865

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de construção e de engenharia; serviços de conservação e reparação de todos os 

produtos em geral, incluindo serviços de construção, instalação, assistência, manutenção, 

revisão e reparação de equipamento electrónico, de equipamento mecânico e óptico, com-

putadores, equipamento periférico de computadores, equipamento de telecomunicação, 

equipamento de redes de dados para telecomunicação, equipamento de redes de mensa-

gens e correio, aparelhos e instalações de processamento de dados e programação de com-

putadores, terminais de computadores, máquinas comerciais e preparação de relatórios 

relativos aos serviços indicados; serviços de assistência, reparação e conservação de veí-

culos terrestres e náuticos e baterias; reparação e calibragem de aparelhos e instrumentos 

eléctricos, electrónicos e fotográficos; instalação, manutenção e reparação de equipamento 

electrónico para sistemas de pontos de vendas, nomeadamente, instalação, manutenção 

e reparação de terminais de pontos de venda, de leitores de códigos de barras, de leitores 

ópticos, de monitores para a exibição de publicidade, de teclados, de gavetas de dinheiro 

automáticas, de impressoras, de digitalizadores (scanners), de transmissores de rádio, de 

receptores de rádio, e de hardware de computador; instalação de hardware de computador; 

serviços de informações relacionadas com reparações ou instalações, prestados online a 

partir de uma base de dados de computador ou da Internet; instalação e reparação de te-

lefones; instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para escritórios; 

instalação, manutenção e reparação de aparelhos para a gravação, transmissão ou repro-

dução de som ou de imagens para a transmissão, distribuição e difusão de informações, 

dados, gráficos, som, música, vídeos, animações e texto, através de sistemas de satélite ou 

redes de computadores; serviços de consultadoria, informações e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 37.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099866

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.
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 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Aluguer de tempo de acesso às redes informáticas mundiais; serviços de telecomunicações; 

fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; comu-

nicações pelas redes telefónica móvel, fibra óptica, terminais de computador, telefónicas 

e telegráficas; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e imagens com 

apoio informático; serviços de correio electrónico; serviços de transmissão de faxes, envio 

de mensagens, recepção de mensagens; serviços de comunicações por satélite; serviços de 

envio e expedição de mensagens electrónicas; transmissão e entrega de dados por meios 

electrónicos; fornecimento de telecomunicações para acesso a aparelhos de codificação 

e descodificação de sinais; transmissão de televisão e televisão por cabo; transmissão por 

satélite; serviços de teleconferência; fornecimento de unidades de telecomunicações para 

discussão e conversação interactiva; fornecimento de acesso a portais de música digital na 

Internet; fornecimento de acesso a portais mp3 na Internet; distribuição de música digital 

através de telecomunicações; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria rela-

cionados com todos os supra mencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099867

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos eléctricos para acesso à distância; acopladores de informática e acústicos; agen-

das electrónicas; aparelhos de alta frequência; altifalantes e megafones; antenas; antenas 

de rádio; mastros para antenas sem fios; gravadores de mensagens e atendedores de cha-

madas telefónicas; aparelhos de ensino audiovisual; auscultadores; autómatos de música e 

juke boxes; baínhas para cabos eléctricos; unidades de banda magnética; baterias eléctri-

cas e solares; bobinas eléctricas e seus suportes; bobinas electromagnéticas; bobinas para 

impedir interferências electrónicas; cabos coaxiais, eléctricos e de fibra óptica; caixas de 

derivação, de fusíveis e de junção; calculadoras de bolso e máquinas de calcular; câmaras 

de vídeo, cinematográficas e fotográficas; carregadores de pilhas e para baterias eléctricas; 

cartões inteligentes de circuito integrado e magnéticos codificados; circuitos impressos e 

integrados; pulseiras magnéticas de identificação; codificadores magnéticos; leitores de 

códigos de barras; discos compactos de áudio, vídeo e dados informáticos; discos ópticos; 

periféricos de computador; programas de computador descarregáveis e gravados; jogos, 

sistemas operativos e interfaces para computador; computadores; impressoras e monito-

res para computadores; ratos de computador e seus tapetes; scanners para processamento 

de dados; computadores bloco de notas «Notebook» e portáteis; contadores de minutos 

automáticos; suportes de dados magnéticos e ópticos; disquetes; leitores de CD e DVD; 

écrans de projecção; canetas electrónicas; publicações electrónicas descarregáveis; painéis 

de informação electrónicos; emissores de telecomunicações; aparelhos, discos, fitas e su-
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portes para gravação de som; microfones; microprocessadores; telefones portáteis; postos 

radiotelefónicos e radiotelegráficos; processadores de texto e de dados; aparelhos de radar 

e de rádio; receptores áudio, vídeo e de telefone; equipamentos mãos-livres para telefones; 

transmissores telefónicos, de telecomunicações e de sinais electrónicos; walkie talkies.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099868

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de 

vendas, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de 

material publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer 

de espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; 

fornecimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; compilação 

e sistematização de bases de dados em informática; serviços de vendas a retalho e por 

grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso de produtos 

electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores, aparelhos e 

instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou reprodução de 

dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; organização de exposições e feiras para fins 

comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços de admi-

nistração comercial para o processamento de vendas pela Internet; sondagens de opinião; 

serviços de paginação «layout»; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria 

relacionados com todos os supra mencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099869

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria financeira; serviços de correctora, 

cotações da bolsa de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, 

serviços de cartões de débito em conta e serviços de aval de cheques; verificação de crédito 

via rede global informática de informações; serviços electrónicos de gestão de crédito de 
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risco; serviços electrónicos de pagamento de compras e pagamento de contas; serviços de 

débito e crédito de contas financeiras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de 

débito e cartões de crédito; serviços de informações relacionadas com finança e seguros, 

prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet; transferência 

electrónica de fundos; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados 

com todos os supra mencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099870

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de construção e de engenharia; serviços de conservação e reparação de todos os 

produtos em geral, incluindo serviços de construção, instalação, assistência, manutenção, 

revisão e reparação de equipamento electrónico, de equipamento mecânico e óptico, com-

putadores, equipamento periférico de computadores, equipamento de telecomunicação, 

equipamento de redes de dados para telecomunicação, equipamento de redes de mensa-

gens e correio, aparelhos e instalações de processamento de dados e programação de com-

putadores, terminais de computadores, máquinas comerciais e preparação de relatórios 

relativos aos serviços indicados; serviços de assistência, reparação e conservação de veí-

culos terrestres e náuticos e baterias; reparação e calibragem de aparelhos e instrumentos 

eléctricos, electrónicos e fotográficos; instalação, manutenção e reparação de equipamento 

electrónico para sistemas de pontos de vendas, nomeadamente, instalação, manutenção 

e reparação de terminais de pontos de venda, de leitores de códigos de barras, de leitores 

ópticos, de monitores para a exibição de publicidade, de teclados, de gavetas de dinheiro 

automáticas, de impressoras, de digitalizadores (scanners), de transmissores de rádio, de 

receptores de rádio, e de hardware de computador; instalação de hardware de computador; 

serviços de informações relacionadas com reparações ou instalações, prestados online a 

partir de uma base de dados de computador ou da Internet; instalação e reparação de te-

lefones; instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para escritórios; 

instalação, manutenção e reparação de aparelhos para a gravação, transmissão ou repro-

dução de som ou de imagens para a transmissão, distribuição e difusão de informações, 

dados, gráficos, som, música, vídeos, animações e texto, através de sistemas de satélite ou 

redes de computadores; serviços de consultadoria, informações e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 37.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099871

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27
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[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Aluguer de tempo de acesso às redes informáticas mundiais; serviços de telecomunicações; 

fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; comu-

nicações pelas redes telefónica móvel, fibra óptica, terminais de computador, telefónicas 

e telegráficas; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e imagens com 

apoio informático; serviços de correio electrónico; serviços de transmissão de faxes, envio 

de mensagens, recepção de mensagens; serviços de comunicações por satélite; serviços de 

envio e expedição de mensagens electrónicas; transmissão e entrega de dados por meios 

electrónicos; fornecimento de telecomunicações para acesso a aparelhos de codificação 

e descodificação de sinais; transmissão de televisão e televisão por cabo; transmissão por 

satélite; serviços de teleconferência; fornecimento de unidades de telecomunicações para 

discussão e conversação interactiva; fornecimento de acesso a portais de música digital na 

Internet; fornecimento de acesso a portais mp3 na Internet; distribuição de música digital 

através de telecomunicações; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria rela-

cionados com todos os supra mencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099872

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos eléctricos para acesso à distância; acopladores de informática e acústicos; agen-

das electrónicas; aparelhos de alta frequência; altifalantes e megafones; antenas; antenas 

de rádio; mastros para antenas sem fios; gravadores de mensagens e atendedores de cha-

madas telefónicas; aparelhos de ensino audiovisual; auscultadores; autómatos de música e 

juke boxes; baínhas para cabos eléctricos; unidades de banda magnética; baterias eléctri-

cas e solares; bobinas eléctricas e seus suportes; bobinas electromagnéticas; bobinas para 

impedir interferências electrónicas; cabos coaxiais, eléctricos e de fibra óptica; caixas de 

derivação, de fusíveis e de junção; calculadoras de bolso e máquinas de calcular; câmaras 

de vídeo, cinematográficas e fotográficas; carregadores de pilhas e para baterias eléctricas; 

cartões inteligentes de circuito integrado e magnéticos codificados; circuitos impressos e 

integrados; pulseiras magnéticas de identificação; codificadores magnéticos; leitores de 

códigos de barras; discos compactos de áudio, vídeo e dados informáticos; discos ópticos; 

periféricos de computador; programas de computador descarregáveis e gravados; jogos, 

sistemas operativos e interfaces para computador; computadores; impressoras e monito-

res para computadores; ratos de computador e seus tapetes; scanners para processamento 

de dados; computadores bloco de notas «Notebook» e portáteis; contadores de minutos 

automáticos; suportes de dados magnéticos e ópticos; disquetes; leitores de CD e DVD; 
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écrans de projecção; canetas electrónicas; publicações electrónicas descarregáveis; painéis 

de informação electrónicos; emissores de telecomunicações; aparelhos, discos, fitas e su-

portes para gravação de som; microfones; microprocessadores; telefones portáteis; postos 

radiotelefónicos e radiotelegráficos; processadores de texto e de dados; aparelhos de radar 

e de rádio; receptores áudio, vídeo e de telefone; equipamentos mãos-livres para telefones; 

transmissores telefónicos, de telecomunicações e de sinais electrónicos; walkie talkies.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099873

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de 

vendas, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de 

material publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer 

de espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; 

fornecimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; compilação 

e sistematização de bases de dados em informática; serviços de vendas a retalho e por 

grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso de produtos 

electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores, aparelhos e 

instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou reprodução de 

dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; organização de exposições e feiras para fins 

comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços de admi-

nistração comercial para o processamento de vendas pela Internet; sondagens de opinião; 

serviços de paginação «layout»; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria 

relacionados com todos os supra mencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099874

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria financeira; serviços de correctora, 
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cotações da bolsa de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, 

serviços de cartões de débito em conta e serviços de aval de cheques; verificação de crédito 

via rede global informática de informações; serviços electrónicos de gestão de crédito de 

risco; serviços electrónicos de pagamento de compras e pagamento de contas; serviços de 

débito e crédito de contas financeiras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de 

débito e cartões de crédito; serviços de informações relacionadas com finança e seguros, 

prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet; transferência 

electrónica de fundos; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados 

com todos os supra mencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099875

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Aluguer de tempo de acesso às redes informáticas mundiais; serviços de telecomunicações; 

fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; comu-

nicações pelas redes telefónica móvel, fibra óptica, terminais de computador, telefónicas 

e telegráficas; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e imagens com 

apoio informático; serviços de correio electrónico; serviços de transmissão de faxes, envio 

de mensagens, recepção de mensagens; serviços de comunicações por satélite; serviços de 

envio e expedição de mensagens electrónicas; transmissão e entrega de dados por meios 

electrónicos; fornecimento de telecomunicações para acesso a aparelhos de codificação 

e descodificação de sinais; transmissão de televisão e televisão por cabo; transmissão por 

satélite; serviços de teleconferência; fornecimento de unidades de telecomunicações para 

discussão e conversação interactiva; fornecimento de acesso a portais de música digital na 

Internet; fornecimento de acesso a portais mp3 na Internet; distribuição de música digital 

através de telecomunicações; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria rela-

cionados com todos os supra mencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099878

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[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44樓

   44/F, China Resources Building, 26 Harbour 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 : 19

[511] 產品 Produtos : 水泥；石棉水泥；水泥板；高爐用水泥；熔爐用水泥；鎂氧水泥；水泥柱；水泥架；水泥管；石棉

水泥板。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、橙色、灰色、白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/099879

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[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44樓

   44/F, 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；電腦網絡上的線上廣告；廣告策劃；商業管理和組織諮詢；通過網

路提供商業資訊；商業中介服務；商業資訊代理；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；市場行銷；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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、橙色、灰色、白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/099880

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[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44樓

   44/F, 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；高爐用水泥；熔爐用水泥；鎂氧水泥；水泥柱；水泥架；水泥管；石棉

水泥板。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、橙色、灰色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/099881

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[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44樓

   44/F, 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；電腦網絡上的線上廣告；廣告策劃；商業管理和組織諮詢；通過網

路提供商業資訊；商業中介服務；商業資訊代理；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；市場行銷；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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、橙色、灰色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/099882

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[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44樓

   44/F, 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；高爐用水泥；熔爐用水泥；鎂氧水泥；水泥柱；水泥架；水泥管；石棉

水泥板。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、橙色、灰色、白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/099883

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[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44樓

   44/F, 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
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[511] 服務 Serviços : 廣告宣傳；廣告；戶外廣告；電腦網絡上的線上廣告；廣告策劃；商業管理和組織諮詢；通過網

路提供商業資訊；商業中介服務；商業資訊代理；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；市場行銷；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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、橙色、灰色、白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/099884

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[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44樓

   44/F, 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；高爐用水泥；熔爐用水泥；鎂氧水泥；水泥柱；水泥架；水泥管；石棉

水泥板。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、橙色、灰色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/099885

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[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44樓

   44/F, 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；電腦網絡上的線上廣告；廣告策劃；商業管理和組織諮詢；通過網

路提供商業資訊；商業中介服務；商業資訊代理；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；市場行銷；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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、橙色、灰色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/099886

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : 三七互娛（上海）科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路655號809室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟件（已錄製）；電子出版物（可下載）；計算機程序（可

下載軟件）；可下載的音樂文件；計算機遊戲軟件；光盤（音像）；動畫片；可下載的影像文件；

已曝光的電影膠片。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099887

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : 三七互娛（上海）科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路655號809室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟件（已錄製）；電子出版物（可下載）；計算機程序（可

下載軟件）；可下載的音樂文件；計算機遊戲軟件；光盤（音像）；動畫片；可下載的影像文件；

已曝光的電影膠片。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099888

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : 三七互娛（上海）科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路655號809室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟件（已錄製）；電子出版物（可下載）；計算機程序（可

下載軟件）；可下載的音樂文件；計算機遊戲軟件；光盤（音像）；動畫片；可下載的影像文件；

已曝光的電影膠片。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099889

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27
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[730] 申請人 Requerente : 三七互娛（上海）科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路655號809室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟件（已錄製）；電子出版物（可下載）；計算機程序（可

下載軟件）；可下載的音樂文件；計算機遊戲軟件；光盤（音像）；動畫片；可下載的影像文件；

已曝光的電影膠片。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099890

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : 三七互娛（上海）科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路655號809室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟件（已錄製）；電子出版物（可下載）；計算機程序（可

下載軟件）；可下載的音樂文件；計算機遊戲軟件；光盤（音像）；動畫片；可下載的影像文件；

已曝光的電影膠片。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099891

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : 三七互娛（上海）科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路655號809室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟件（已錄製）；電子出版物（可下載）；計算機程序（可

下載軟件）；可下載的音樂文件；計算機遊戲軟件；光盤（音像）；動畫片；可下載的影像文件；

已曝光的電影膠片。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099892

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : 三七互娛（上海）科技有限公司 
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 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路655號809室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟件（已錄製）；電子出版物（可下載）；計算機程序（可

下載軟件）；可下載的音樂文件；計算機遊戲軟件；光盤（音像）；動畫片；可下載的影像文件；

已曝光的電影膠片。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099893

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : 深圳市和平號科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 

 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 : 計算機軟件設計；計算機編程；替他人創建和維護網站；計算機病毒的防護服務；通過網站提

供計算機技術和編程信息；提供互聯網搜索引擎；技術研究；雲計算；材料測試；包裝設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099894

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[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 e suas imitações; pedras semipreciosas; gemas; joalha-

ria; joalharia de fantasia sob a forma de bijuteria; diamantes; joalharia de âmbar amarelo; 

marfim como joalharia; joalharia em cloisonné; pérolas como joalharia; pérolas feitas de 

ambarino também conhecido como âmbar prensado; brincos; colares como joalharia; anéis 

como joalharia; pulseiras como joalharia; correntes de joalharia; broches como joalharia; 

broches de gemas como joalharia; pendentes como joalharia; berloques como joalharia; al-

finetes ornamentais; alfinetes de gravata; molas de gravatas; botões de punho; insígnias em 

metais preciosos; medalhas; medalhões como joalharia; porta-chaves, sob a forma de berlo-

ques ou bolsas pequenas, em metais preciosos; estojos de jóias sob a forma de cofres; caixas 

para joalharia; caixas em metais preciosos; ornamentos de chapéus em metais preciosos; 

enfeites de sapatos em metais preciosos; relógios de mesa e parede; relógios; correias para 

relógios de pulso; pulseiras para relógios; correias para relógios; correntes para relógios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099895

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[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 : Pastas diplomáticas; mochilas; sacos para desporto; sacos de praia; sacos para livros; pastas 

para documentos; porta-cartões de apresentação sob a forma de carteiras; porta-cartões 

de visita sob a forma de carteiras; sacos de lona para compras; sacos de rede para com-

pras; bagagem de mão; porta-moedas; sacos cosméticos vendidos vazios; porta-cartões de 

crédito; sacos para vestuário para viagem; sacos «Gladstone»; sacos de ginástica; malas de 

mão; porta-chaves em couro; estojos para cartões em couro; porta-notas em couro; cartei-

ras de bolso; porta-moedas; mochilas; sacos e mochilas escolares; sacos a tiracolo; malas 

de viagem; sacos de transporte; sacos de viagem; baús sob a forma de bagagem; bolsas de 

usar à cintura; imitações de couro; couro e peles com pêlo, em bruto ou semitrabalhadas; 

chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; capas de chapéus-de-chuva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099896

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[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, nomeadamente, fatos, vestidos, casacos, sobretudos, jaquetas, vestuário imper-

meável, calças (pants), calças (trousers), calções, calças de ganga, saias, blusas, camisas, t-

-shirts, coletes, camisolas, cardigãs, roupa interior e vestuário de dormir; fatos de treino; 

vestuário para natação; gravatas; lenços de cabeça e pescoço; xales; cachecóis; luvas para 

vestir; peúgas; meias; perneiras; suspensórios para peúgas; suspensórios para meias; sus-

pensórios para vestuário; vestuário de estilo japonês sob a forma de quimonos; charpas; 

vestidos de casamento; fatos de máscaras; cintos para a cintura para vestuário; chapelaria, 

nomeadamente, bonés, chapéus e viseiras; calçado, nomeadamente, sapatos, botas, sapatos 

de desporto, sandálias, chinelos, tamancos e chinelos de estilo japonês.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099897

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[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
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[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho e de venda por grosso e serviços de venda a retalho online para 

metais preciosos, pedras preciosas e suas imitações, pedras semipreciosas, gemas, joalha-

ria, joalharia de fantasia sob a forma de bijuteria, diamantes, joalharia de âmbar amarelo, 

marfim como joalharia, joalharia em cloisonné, pérolas como joalharia, pérolas feitas de 

ambarino também conhecido como âmbar prensado, brincos, colares como joalharia, anéis 

como joalharia, pulseiras como joalharia, correntes de joalharia, broches como joalharia, 

broches de gemas como joalharia, pendentes como joalharia, berloques como joalharia, al-

finetes ornamentais, alfinetes de gravata, molas de gravatas, botões de punho, insígnias em 

metais preciosos, medalhas, medalhões como joalharia, porta-chaves, sob a forma de ber-

loques ou bolsas pequenas, em metais preciosos, estojos de jóias sob a forma de cofres, cai-

xas para joalharia, caixas em metais preciosos, ornamentos de chapéus em metais precio-

sos, enfeites de sapatos em metais preciosos, relógios de mesa e parede, relógios, correias 

para relógios de pulso, pulseiras para relógios, correias para relógios, correntes para reló-

gios, pastas diplomáticas, mochilas, sacos para desporto, sacos de praia, sacos para livros, 

pastas para documentos, porta-cartões de apresentação sob a forma de carteiras, porta-

-cartões de visita sob a forma de carteiras, sacos de lona para compras, sacos de rede para 

compras, bagagem de mão, porta-moedas, sacos cosméticos vendidos vazios, porta-cartões 

de crédito, sacos para vestuário para viagem, sacos «Gladstone», sacos de ginástica, malas 

de mão, porta-chaves em couro, estojos para cartões em couro, porta-notas em couro, car-

teiras de bolso, porta-moedas, mochilas, sacos e mochilas escolares, sacos a tiracolo, malas 

de viagem, sacos de transporte, sacos de viagem, baús sob a forma de bagagem, bolsas de 

usar à cintura, imitações de couro, couro e peles com pêlo, em bruto ou semitrabalhadas, 

chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, capas de chapéus-de-chuva, vestuário, nomeadamente, 

fatos, vestidos, casacos, sobretudos, jaquetas, vestuário impermeável, calças (pants), cal-

ças (trousers), calções, calças de ganga, saias, blusas, camisas, t-shirts, coletes, camisolas, 

cardigãs, roupa interior e vestuário de dormir, fatos de treino, vestuário para natação, gra-

vatas, lenços de cabeça e pescoço, xales, cachecóis, luvas para vestir, peúgas, meias, pernei-

ras, suspensórios para peúgas, suspensórios para meias, suspensórios para vestuário, ves-

tuário de estilo japonês sob a forma de quimonos, charpas, vestidos de casamento, fatos de 

máscaras, cintos para a cintura para vestuário, chapelaria, nomeadamente, bonés, chapéus 

e viseiras, calçado, nomeadamente, sapatos, botas, sapatos de desporto, sandálias, chinelos, 

tamancos e chinelos de estilo japonês; apresentação de produtos em meios de comunicação 

para fins de venda a retalho; publicidade; leilões; agências de importação e exportação; 

promoção de vendas para terceiros; serviços de aquisição para terceiros (aquisição de bens 

e serviços para outras empresas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099900

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : 鄧榮臻

   Tang, Weng Chon

 地址 Endereço : 澳門船澳街18號海擎天第一座41樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實體經營，實體管理，辦公事務。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099901

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : 鄧榮臻

   Tang, Weng Chon

 地址 Endereço : 澳門船澳街18號海擎天第一座41樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓，娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099902

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : 中國醫館

   China Medical Centre

 地址 Endereço : 香港新界葵涌葵喜街26至32號金發工業大廈一期十一樓C-D室

   Flat C&D, 11/F., Block 1, Kingsford Industrial Building, 26-32 Kwai Hei Street, Kwai 

Chung, New Territories, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Especialidades farmacêuticas chinesas, substâncias dietéticas e preparados tónicos, gessos 

analgésicos, bálsamos medicinais, analgésicos, preparados de ervas e herbáceos para uso 

medicinal, preparadas farmacêuticas tónicas, materiais para pensos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099903

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : 東山縣東盛食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省漳州市東山縣西埔鎮工貿區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 甲殼動物（非活）；魚片；魚（非活）；貝殼類動物（非活）；魚製食品；乾貝；蝦（非活）；魷魚；

魚罐頭；水產罐頭。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099904

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : 東山縣啓昌冷凍加工有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省漳州市東山縣陳城鎮宮前村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 甲殼動物（非活）；魚（非活）；貝殼類動物（非活）；沙丁魚；魚製食品；蝦（非活）；魷魚；乾

貝；魚罐頭；水產罐頭。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099912

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[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1703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 : 

[210] 編號 N.º : N/099913

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/27

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE HOTELEIRA MACAU TAIPA RESORT, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場322-362號誠豐商業中心10樓N座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Exploração de hotéis, restaurantes e serviços de portaria para hotéis. Arrendamento de 

quartos e casas de férias e serviços de alojamento gerais. Exploração de restaurantes, cafés, 

cantinas, bares e clubes e prestação de serviços de catering e outros serviços de suporte. 

Exploração de casas de repouso para idosos ou convalescentes e similares. Organização de 

campos de férias. Serviços de bares, serviços de guarda e de segurança, salões de beleza, 

«health spas», massagens, serviços de «catering»; fornecimento de facilidades e apoio a 

convenções, banquetes, recepções sociais, banquetes e jantares de angariação de fundos e 

eventos especiais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099932

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/28

[730] 申請人 Requerente : 北京金捷報文化傳媒有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區望京綠地中心2號樓2005-2006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 : 計算機遊戲軟件；數據處理設備；中央處理器（C PU）；電子記事器；數量顯示器；無線電設

備；電子監控裝置；感應器（電）；印刷電路板；視頻顯示屏；視頻遊戲卡；計算機外圍設備；

USB閃存盤；記時器（時間記錄裝置）；集成電路；發光式電子指示器；電子信號發射器；信號

轉發器；音頻視頻接收器；放映設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099933

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/28

[730] 申請人 Requerente : 北京金捷報文化傳媒有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區望京綠地中心2號樓2005-2006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 : 帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲機；遊戲器具；玩具；棋盤遊戲器具；射箭用器具；箭弓；電子

靶；靶；飛鏢；飛盤；遊戲機；遊戲機控制器；鍛煉身體器械；體育活動用球；護脛（體育用品）；

競技手套；護肘（體育用品）；護膝（體育用品）；保護墊（運動服部件）；室內遊戲玩具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099934

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/28
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[730] 申請人 Requerente : 宜策有限公司

   READY PLAN LIMITED

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島托投拉羅得城威克漢斯小島1號

   OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒，不含酒精之啤酒，水果飲料，果汁，果菜汁，蔬菜汁，烏梅濃汁，甘蔗汁，酸梅湯，水果醋

飲料，含椰果粒之飲料，蘆薈果粒，檸檬汁，蕃茄汁，含醋飲料，麥芽飲料，不含酒精的雞尾酒

飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099935

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/28

[730] 申請人 Requerente : 宜策有限公司

   READY PLAN LIMITED

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島托投拉羅得城威克漢斯小島1號

   OMC Chambers, Wickhams Cay 1, 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 : 廣告，戶外廣告，電視廣告，電視商業廣告，電台廣告，電台商業廣告，廣告宣傳，張貼廣告，電

腦網路線上廣告，商品現場示範，為零售目的在通訊媒體上展示商品，代理進出口服務，代理

國內外廠商各種產品之經銷，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。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099936

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/28

[730] 申請人 Requerente : 宜策有限公司

   READY PLAN LIMITED

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島托投拉羅得城威克漢斯小島1號

   OMC Chambers, Wickhams Cay 1, 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 : 飲食店，小吃店，火鍋店，咖啡廳，啤酒屋，酒吧，飯店，自助餐廳，備辦宴席，點心吧，流動飲食

攤，餐廳，學校工廠之附設餐廳，拉麵店，日本料理店，燒烤店，涮涮鍋店，居酒屋，素食餐廳，

提供餐飲服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099939

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/28

[730] 申請人 Requerente : Galderma S.A.

 地址 Endereço : Zugerstrasse 8, CH 6330 Cham, Switzerland

 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 e preparações para os cuidados da pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099940

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/28

[730] 申請人 Requerente : Galderma S.A.

 地址 Endereço : Zugerstrasse 8, CH 6330 Cham, 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 : Preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099941

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/28

[730] 申請人 Requerente : 趙旗

   Chio Kei

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街寰宇天下第5座41D 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 乾燥，通風，空調設備（包括冷暖房設備），加溫、蒸汽設備（包括工業用爐，鍋爐，不包括機車

鍋爐，鍋駝機鍋爐，蒸汽機煱爐）。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，紅色，灰色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/099942

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/28

[730] 申請人 Requerente : Shimano Inc.

 地址 Endereço : 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City, 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 : Linha de pesca, incluindo bobinas de pesca, varas de pesca, linhas para pesca, guias de 

linha (para uso em varas de pesca), gancho para pescar, iscas (artificial) para pescar, iscas 

artificiais, cesto de verga para peixe (equipamento de pesca), bóias para pescar, pesos de 

pesca (nomeadamente, chumbos), sacos de redes para pescadores, sacos de pesca, luvas de 

pesca; estojos para varas de pesca e recipientes para linhas de pesca e protectores para as 

ancas especialmente para pesca.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099943

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/28

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第三期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用保健品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099944

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/28

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第三期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用保健品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099945

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/28

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第三期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用保健品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099946

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/28

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈第三期5樓X 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用保健品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099948

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : ACME & CO LIMITED

 地址 Endereço : 12 Mcfarlane Street, Mount Victoria, Wellington 6011, New Zealand

 國籍 Nacionalidade : 新西蘭 Neozelandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 杯子包括咖啡杯和咖啡馬克杯；玻璃杯；陶瓷杯；瓦器杯；紙杯；紙板杯；塑料杯；不屬別類的

玻璃器皿，陶器和瓷器即淺碟或杯托。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099949

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, 

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, dourado.

[210] 編號 N.º : N/099950

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 

agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais, e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assesoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, dourado.

[210] 編號 N.º : N/099951

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29
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[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; 

corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; 

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, 

contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços 

de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supra citado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de com-

putador da «Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da «web» na «In-

ternet»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados 

com todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, dourado.

[210] 編號 N.º : N/099952

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 
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para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, dourado.

[210] 編號 N.º : N/099953

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-
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viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, dourado.

[210] 編號 N.º : N/099954

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e 

de beleza; serviços de massagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção de cosméticos por conta de 

indivíduos; providenciar serviços de informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços far-

macêuticos e medicinais através da Internet, por dispositivos de telecomunicações ou de 

outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body fitness»); serviços de eliminação 

de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cui-

dados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e 

de silvicultura, todos incluídos na classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, dourado.

[210] 編號 N.º : N/099955

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099956

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099957

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-
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vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, castanho escuro, branco e bege.

[210] 編號 N.º : N/099958

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, castanho escuro, branco e bege.
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[210] 編號 N.º : N/099959

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099960

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099961

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 
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dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, branco e bege.

[210] 編號 N.º : N/099962

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, branco e bege.
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[210] 編號 N.º : N/099963

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, 

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099964

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 

agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais, e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assesoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099965

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 
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agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; 

corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; 

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, 

contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços 

de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supra citado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de com-

putador da «Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da «web» na «In-

ternet»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados 

com todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099966

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 
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de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099967

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099968

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e 

de beleza; serviços de massagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção de cosméticos por conta de 

indivíduos; providenciar serviços de informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços far-

macêuticos e medicinais através da Internet, por dispositivos de telecomunicações ou de 

outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body fitness»); serviços de eliminação 

de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cui-

dados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e 

de silvicultura, todos incluídos na classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099969

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, 

e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099970

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 

agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais, e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assesoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099971

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; 

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; 

recepção e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; 

corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; 

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, 

contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços 
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de despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supra citado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de com-

putador da «Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da «web» na «In-

ternet»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados 

com todos os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099972

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-
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to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099973

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099974

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de terapia física; serviços de salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e 

de beleza; serviços de massagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção de cosméticos por conta de 

indivíduos; providenciar serviços de informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços far-
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macêuticos e medicinais através da Internet, por dispositivos de telecomunicações ou de 

outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e «sun decks»; serviços de boa forma física («body fitness»); serviços de eliminação 

de gordura; serviços de redução de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cui-

dados de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços 

de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e 

de silvicultura, todos incluídos na classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099975

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : 山東考普萊機械科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國山東省東營市經濟開發區南一路以北，規劃四路以西 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 車輛，陸、空、海用運載器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099976

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : 旗山龍鳳食品股份有限公司

   CHI SHAN LONG FENG FOOD CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣新北市蘆洲區重陽一街38號地下1層之1

   B1-1, No.38, Chongyang 1St St., Luzhou Dist., New Taipei City 24747, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 優格；貢丸；肉丸；魚丸；魚漿；烏賊丸；蝦球；魚漿製品；火腿；肉汁；乾製、烹煮或經其它處理

用以保存的肉類及蔬果；瞬間冷凍之海鮮製品；薯條；炸薯片；瞬間冷凍之蔬菜製品；人造肉；

凍豆腐；牛奶；起司；醃製蔬菜；果醬；冷凍豬肉；冷凍水果；魚、火腿、肉類等加工食品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之紅色及金色。 

[210] 編號 N.º : N/099977

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29
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[730] 申請人 Requerente : 旗山龍鳳食品股份有限公司

   CHI SHAN LONG FENG FOOD CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣新北市蘆洲區重陽一街38號地下1層之1

   B1-1, No.38, Chongyang 1St St., Luzhou Dist., New Taipei City 24747, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 水餃；魚翅餃；蒸餃；餡餅；珍珠丸子；咖啡；茶包；調味醬；薯餅；肉派；饅頭；包子；肉包；菜

包；豆沙包；芝麻包；水煎包；燒賣；春捲；春捲皮；蝦捲；叉燒包；煎餃；蘿蔔糕；圓宵；湯圓；甜

包；魚餃；蛋餃；燕餃；蝦餃；花枝餃；水晶餃；粥；粽子；麵條；通心粉；義大利麵；冷凍義大利

餃；冷凍水餃；冷凍餛飩。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之紅色及金色。 

[210] 編號 N.º : N/099978

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : ARYZTA BUSINESS SERVICES

 地址 Endereço : Grange Castle Business Park, New Nangor Road, Clondalkin, Dublin 22, Ireland

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, biscoitos, bolos, tartes, 

empadas, produtos de pastelaria e de confeitaria; produtos de pastelaria variada («viennoi-

serie»); produtos de pastelaria («patisserie»); snacks e alimentos de snack; sobremesas; pro-

dutos de padaria parcialmente e completamente preparados; croissants, baguetes, donuts, 

bagels, bolachas, muffins e doces.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099981

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-



13360 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 28 期 —— 2015 年 7 月 15 日

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099982

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 
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away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099983

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-
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vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, bege e branco.

[210] 編號 N.º : N/099984

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, bege e branco.

[210] 編號 N.º : N/099985

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099986

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099987

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 
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e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, bege e branco.

[210] 編號 N.º : N/099988

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, bege e branco.
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[210] 編號 N.º : N/099989

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/099990

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099991

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-
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guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, preto e bege.

[210] 編號 N.º : N/099992

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, preto e bege.

[210] 編號 N.º : N/099993

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 
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de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099994

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099995

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 
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vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Rosa, amarelo e verde.

[210] 編號 N.º : N/099996

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 
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recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Rosa, amarelo e verde.

[210] 編號 N.º : N/099997

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 
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desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099998

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099999

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-
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na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, castanho escuro e branco.

[210] 編號 N.º : N/100000

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, castanho escuro e branco.

[210] 編號 N.º : N/100001

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-
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tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100002

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100003

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, preto e branco.
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[210] 編號 N.º : N/100004

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/100005

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : KIKO S.p.A.

 地址 Endereço : Via Giorgio e Guido Paglia 1/D, 24122 Bergamo, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade e de promoção de vendas; marketing; gestão de programas de fide-

lização, incentivo ou promoção para clientes; serviços de loja de venda por grosso e a reta-

lho, também fornecidos on-line, referentes a sabonetes, perfumes, óleos essenciais, cosmé-

ticos, produtos para os cuidados e o tratamento dos cabelos, cremes, loções, gel, bálsamos 

para uso cosmético, desodorizantes para uso pessoal, sais de banho; dentífricos, tesouras, 

limas para unhas, alicates, estojos de manicura e pedicura, instrumentos de manicura, 

instrumentos de pedicura, enroladores de pestanas, separadores de pestanas, pinças para 

unhas, polidores para unhas (eléctricos ou não), corta-unhas, eléctricos ou não, lâminas, 

software e programas de computador, software de aplicações, software de aplicações para 

telemóveis, apara-lápis, toalhetes de papel para desmaquilhagem (não pré-humidificados), 

estojos de produtos de toilette vendidos vazios, estojos de cosméticos vendidos vazios, 

necessaires para artigos de toilette vendidos vazios, bolsas para maquilhagem vendidas 

vazias, bolsas para cosméticos vendidas vazias, pochetes, porta-moedas, carteiras, malas, 

mochilas, espelhos de maquilhagem, recipientes para cosméticos, utensílios cosméticos, 
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aplicadores para cosméticos, espátulas para uso cosmético, conta-gotas, vendidos vazios, 

para uso cosmético, pincéis para fins cosméticos, pincéis para a barba, esponjas faciais para 

aplicar maquilhagem, escovas para limpar o pó, aplicadores de maquilhagem em stick, es-

covas para unhas, escovas para sobrancelhas, pentes para pestanas, escovas de toilete, pen-

tes, vaporizadores de perfume, caixas de pó de arroz, saboneteiras, bolsas para cosméticos 

guarnecidas, estojos para utensílios cosméticos, latas de armazenagem, separadores em 

espuma para dedos dos pés para uso em pedicura.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/01 1625628 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/100006

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : KIKO S.p.A.

 地址 Endereço : Via Giorgio e Guido Paglia 1/D, 24122 Bergamo, 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 : Sabonetes; perfumes; óleos essenciais; cosméticos; produtos para os cuidados e o condi-

cionamento dos cabelos; cremes, loções, gel, bálsamos para uso cosmético; desodorizantes 

para uso pessoal; sais de banho; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/01 1625628 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/100007

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : 澳門龍漢電視廣播有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場帝景苑柏嘉街494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 : 30

[511] 產品 Produtos : 麵包，糕點。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 墨綠色Pantone 5535u。 

[210] 編號 N.º : N/100011

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : Westone Laboratories, Inc.

 地址 Endereço : 2235 Executive Circle, Colorado Springs, Colorado 80906, 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 : Auriculares e auscultadores; auscultadores para telefone; dispositivos intra-auriculares de 

escuta e de protecção auditiva; monitores de som para o ouvido e dispositivos de protec-

ção; monitores de som electrónicos para o ouvido; auscultadores de cabeça; auscultadores 

para o ouvido para aparelhos celulares ou móveis; cabos; cabos e fibras para transmissão 

de som; cabos para auscultadores, auriculares e auscultadores para o ouvido; tampões para 

os ouvidos; tampões para os ouvidos, auriculares, auscultadores com altifalantes integra-

dos; altifalantes; auriculares electrónicos ou auriculares passivos universais ou feitos por 

encomenda; auriculares de atenuante passiva e activa para o melhoramento da audição e 

protecção auditiva; monitores de ouvido; dispositivos auxiliares de audição; auriculares 

para nadadores; bloqueadores de som para o ouvido barragens; aparelhos e instrumentos 

para regulação, controlo, adaptação de aparelhos auditivos; acessórios para auriculares; 

equipamento áudio, altifalantes, microfones, receptores, gravadores e componentes para os 

mesmos; peças e acessórios para auriculares para os ouvidos, auscultadores e altifalantes, 

nomeadamente, auriculares para os ouvidos, tampões para os ouvidos, ganchos para os 

ouvidos, aselhas para os ouvidos, faixas para cabeça, microfones e receptores; aparelhos de 

transmissão de som.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Laranja.

[210] 編號 N.º : N/100012

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : Westone Laboratories, Inc.

 地址 Endereço : 2235 Executive Circle, Colorado Springs, Colorado 80906, 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 : 40

[511] 服務 Serviços : Fabrico por encomenda de auriculares e tampões para os ouvidos; tratamento de materiais.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Laranja.

[210] 編號 N.º : N/100013

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : Westone Laboratories, Inc.

 地址 Endereço : 2235 Executive Circle, Colorado Springs, Colorado 80906, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a grosso e retalho de auriculares e auscultadores, auscultadores para 

telefone, dispositivos intra-auriculares de escuta e de protecção auditiva, monitores de som 

para o ouvido e dispositivos de protecção, monitores de som electrónicos para o ouvido, 

auscultadores de cabeça, auscultadores para o ouvido para aparelhos celulares ou móveis, 

cabos, cabos e fibras para transmissão de sons, cabos para auscultadores, auriculares e 

auscultadores para o ouvido, tampões para os ouvidos, tampões para os ouvidos, auricu-

lares, auscultadores com altifalantes integrados, altifalantes, auriculares electrónicos ou 

auriculares passivos universais ou feitos por encomenda, auriculares de atenuante passiva e 

activa para o melhoramento da audição e protecção auditiva, monitores de ouvido, disposi-

tivos auxiliares de audição, auriculares para nadadores, bloqueadores de som para o ouvido 

barragens, aparelhos e instrumentos para regulação, controlo, adaptação de aparelhos au-

ditivos, acessórios para auriculares, equipamento áudio, altifalantes, microfones, recepto-

res, gravadores e componentes para os mesmos, peças e acessórios para auriculares para o 

ouvido, auscultadores e altifalantes, nomeadamente, auriculares para os ouvidos, tampões 

para os ouvidos, ganchos para os ouvidos, aselhas para os ouvidos, faixas para cabeça, mi-

crofones e receptores, aparelhos de transmissão de som; publicidade; gestão de empresas; 

administração de empresas; serviços de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Laranja.

[210] 編號 N.º : N/100015

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 
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para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100016

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 
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e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100017

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 
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congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado escuro e dourado claro.

[210] 編號 N.º : N/100018

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado escuro e dourado claro.
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[210] 編號 N.º : N/100019

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados in-

formáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de 

entretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de 

rede computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador 

e jogos vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e 

sua disponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, 

eventos, espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção 

e distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de 

filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços 

de entretenimento cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de 

entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, 

revistas e periódicos; serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-

-line» a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra 

rede de comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e 

acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual e multi-

média; serviços de mediação para aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques 

de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações 

e infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços de divertimentos, par-

ques de diversão e centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e infra-

-estruturas desportivos, educativos recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e mul-

timédia; formação profissional e educação; serviços relativos a e para divertimento e en-

tretenimento ou recreação e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais 

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, multimédia, bailes, disco-

tecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários, 

eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health clubs», 

ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; serviços de clubes; ser-

viços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; serviços de clubes 

de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibiliza-

ção de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais 

e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de 

golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais, 

incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100020

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100021

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 
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dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e dourado.

[210] 編號 N.º : N/100022

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e dourado.
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[210] 編號 N.º : N/100023

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 



N.º 28 — 15-7-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13389

[210] 編號 N.º : N/100024

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100025

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 
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dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento, azul e branco.

[210] 編號 N.º : N/100026

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de cate-

ring para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais 

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, 

coffee shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comi-

da e serviços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, 

exibições e convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistên-

cia, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos 

na classe 43.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento, azul e branco.

[210] 編號 N.º : N/100027

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 
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de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100028

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100029

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 
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vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho e dourado.

[210] 編號 N.º : N/100030

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 
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para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho e dourado.

[210] 編號 N.º : N/100031

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-
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vos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100032

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100033

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41
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[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortuna ou 

azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e para casinos 

e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de informação 

sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados informáticas, a partir da 

«internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento relativos a 

disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede computorizada global; jogos 

e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de computador, 

electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua disponibilização; organização e pre-

paração de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de programas de televisão e rádio; 

dobragem; produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de estúdios de 

cinema e de televisão; serviços de entretenimento cinematográfico; serviços de entretenimento 

televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços relativos a música e entretenimento dispo-

nibilizados «on-line» a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir 

de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e 

acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; 

serviços de mediação para aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas 

para divertimento e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros 

e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos 

recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; 

serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e 

educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas desportivas; 

serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; serviços de 

clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibi-

lização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de golfe, 

aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais, incluindo a 

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado e branco.

[210] 編號 N.º : N/100034

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado e branco.

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de 

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/091308 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 09

N/091309 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 16

N/091310 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 28

N/091311 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 35

N/091312 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 36

N/091313 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 37

N/091314 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 38
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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/091315 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 39

N/091316 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 40

N/091317 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 41

N/091318 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 42

N/091319 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 43

N/091320 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 45

N/091321 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 09

N/091322 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 16

N/091323 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 28

N/091324 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 35

N/091325 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 36

N/091326 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 37

N/091327 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 38

N/091328 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 39

N/091329 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 40

N/091330 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 41

N/091331 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 42

N/091332 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 43

N/091333 2015/06/24 2015/06/24 PCCW-HKT DATACOM SERVICES LIMITED 45

N/091932 2015/06/24 2015/06/24 JAMES G PILAAR 17

N/092428 2015/06/24 2015/06/24 CTBAT International Co. Limited 34

N/092915 2015/06/24 2015/06/24 Fedone S.r.l. 03

N/092916 2015/06/24 2015/06/24 Fedone S.r.l. 09

N/092917 2015/06/24 2015/06/24 Fedone S.r.l. 18

N/092918 2015/06/24 2015/06/24 Fedone S.r.l. 24

N/092919 2015/06/24 2015/06/24 Fedone S.r.l. 35

N/093213 2015/06/24 2015/06/24 SHIN NIHON SEIYAKU CO., LTD. (SHIN NIHON SEIYAKU 

KABUSHIKI KAISHA) 

03

N/093214 2015/06/24 2015/06/24 SHIN NIHON SEIYAKU CO., LTD. (SHIN NIHON SEIYAKU 

KABUSHIKI KAISHA) 

05

N/093229 2015/06/24 2015/06/24 CHANEL 14

N/093415 2015/06/24 2015/06/24 澳門單身俱樂部有限公司 45

N/093439 2015/06/24 2015/06/24 EBARA CORPORATION 07

N/093440 2015/06/24 2015/06/24 EBARA CORPORATION 09

N/093441 2015/06/24 2015/06/24 EBARA CORPORATION 11
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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/093442 2015/06/24 2015/06/24 EBARA CORPORATION 37

N/093443 2015/06/24 2015/06/24 EBARA CORPORATION 42

N/093444 2015/06/24 2015/06/24 EBARA CORPORATION 07

N/093445 2015/06/24 2015/06/24 EBARA CORPORATION 09

N/093446 2015/06/24 2015/06/24 EBARA CORPORATION 11

N/093447 2015/06/24 2015/06/24 EBARA CORPORATION 37

N/093448 2015/06/24 2015/06/24 EBARA CORPORATION 42

N/093449 2015/06/24 2015/06/24 EBARA CORPORATION 07

N/093450 2015/06/24 2015/06/24 EBARA CORPORATION 09

N/093451 2015/06/24 2015/06/24 EBARA CORPORATION 11

N/093452 2015/06/24 2015/06/24 EBARA CORPORATION 37

N/093453 2015/06/24 2015/06/24 EBARA CORPORATION 42

N/093493 2015/06/24 2015/06/24 Tangs Department Limited 35

N/093494 2015/06/24 2015/06/24 Tangs Department Limited 41

N/093495 2015/06/24 2015/06/24 Tangs Department Limited 42

N/093611 2015/06/24 2015/06/24 Chiquita Brands L.L.C. 29

N/093612 2015/06/24 2015/06/24 Chiquita Brands L.L.C. 31

N/093613 2015/06/24 2015/06/24 Chiquita Brands L.L.C. 29

N/093614 2015/06/24 2015/06/24 Chiquita Brands L.L.C. 31

N/093615 2015/06/24 2015/06/24 Chiquita Brands L.L.C. 29

N/093616 2015/06/24 2015/06/24 Chiquita Brands L.L.C. 31

N/093617 2015/06/24 2015/06/24 Chiquita Brands L.L.C. 29

N/093618 2015/06/24 2015/06/24 Chiquita Brands L.L.C. 31

N/093619 2015/06/24 2015/06/24 Chiquita Brands L.L.C. 29

N/093620 2015/06/24 2015/06/24 Chiquita Brands L.L.C. 31

N/093648 2015/06/24 2015/06/24 辛明蕾 03

N/093649 2015/06/24 2015/06/24 辛明蕾 35

N/093650 2015/06/24 2015/06/24 辛明蕾 37

N/093656 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 06

N/093657 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 08

N/093658 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 09

N/093659 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 14

N/093660 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 16

N/093661 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 18
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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/093662 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 19

N/093663 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 20

N/093664 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 21

N/093665 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 24

N/093666 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 25

N/093667 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 26

N/093668 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 28

N/093669 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 35

N/093670 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 36

N/093671 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 38

N/093672 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 41

N/093673 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 42

N/093674 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 45

N/093675 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 06

N/093676 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 08

N/093677 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 09

N/093678 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 14

N/093679 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 16

N/093680 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 18

N/093681 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 19

N/093682 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 20

N/093683 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 21

N/093684 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 24

N/093685 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 25

N/093686 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 26

N/093687 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 28

N/093688 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 35

N/093689 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 36

N/093690 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 38

N/093691 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 41

N/093692 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 42

N/093693 2015/06/24 2015/06/24 LUI Che Woo Prize Limited 45

N/093858 2015/06/24 2015/06/24 澳亞食品私人有限公司

AustAsia Food Pte Ltd

29
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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/093859 2015/06/24 2015/06/24 澳亞食品私人有限公司

AustAsia Food Pte Ltd

35

N/093860 2015/06/24 2015/06/24 澳亞食品私人有限公司

AustAsia Food Pte Ltd

29

N/093861 2015/06/24 2015/06/24 澳亞食品私人有限公司

AustAsia Food Pte Ltd

35

N/093862 2015/06/24 2015/06/24 澳亞食品私人有限公司

AustAsia Food Pte Ltd

29

N/093863 2015/06/24 2015/06/24 澳亞食品私人有限公司

AustAsia Food Pte Ltd

35

N/093864 2015/06/24 2015/06/24 澳亞食品私人有限公司

AustAsia Food Pte Ltd

29

N/093865 2015/06/24 2015/06/24 澳亞食品私人有限公司

AustAsia Food Pte Ltd

35

N/093866 2015/06/24 2015/06/24 澳亞食品私人有限公司

AustAsia Food Pte Ltd

29

N/093867 2015/06/24 2015/06/24 澳亞食品私人有限公司

AustAsia Food Pte Ltd

29

N/093868 2015/06/24 2015/06/24 澳亞食品私人有限公司

AustAsia Food Pte Ltd

29

N/093872 2015/06/24 2015/06/24 NBA Properties, Inc. 25

N/093873 2015/06/24 2015/06/24 NBA Properties, Inc. 41

N/094107 2015/06/24 2015/06/24 林顯 30

N/094108 2015/06/24 2015/06/24 北京御神堂健康管理有限公司 44

N/094116 2015/06/24 2015/06/24 The Procter & Gamble Company 03

N/094154 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

09

N/094155 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

35

N/094156 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

38

N/094157 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

39

N/094158 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

42

N/094159 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

09

N/094160 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

35
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編號

N.º

註冊日期

Data de 

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/094161 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

38

N/094162 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

39

N/094163 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

42

N/094164 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

09

N/094165 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

09

N/094166 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

35

N/094167 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

35

N/094168 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

38

N/094169 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

38

N/094170 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

39

N/094171 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

39

N/094172 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

42

N/094173 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

42

N/094174 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

09

N/094175 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

35

N/094176 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

38

N/094177 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

39

N/094178 2015/06/24 2015/06/24 杭州快迪科技有限公司

Hangzhou Kuaidi technology co., LTD

42

N/094194 2015/06/24 2015/06/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/094195 2015/06/24 2015/06/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 25

N/094196 2015/06/24 2015/06/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 28

N/094197 2015/06/24 2015/06/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 36



N.º 28 — 15-7-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13403

編號

N.º

註冊日期
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批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/094198 2015/06/24 2015/06/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/094199 2015/06/24 2015/06/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/094200 2015/06/24 2015/06/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 45

N/094201 2015/06/24 2015/06/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/094202 2015/06/24 2015/06/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 25

N/094203 2015/06/24 2015/06/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 28

N/094204 2015/06/24 2015/06/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 36

N/094205 2015/06/24 2015/06/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/094206 2015/06/24 2015/06/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/094207 2015/06/24 2015/06/24 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 45

N/094238 2015/06/24 2015/06/24 MIGUEL BORGES ALVES SISMEIRO 16

N/094239 2015/06/24 2015/06/24 MIGUEL BORGES ALVES SISMEIRO 09

N/094240 2015/06/24 2015/06/24 MIGUEL BORGES ALVES SISMEIRO 21

N/094241 2015/06/24 2015/06/24 MIGUEL BORGES ALVES SISMEIRO 25

N/094284 2015/06/24 2015/06/24 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

25

N/094285 2015/06/24 2015/06/24 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

25

N/094286 2015/06/24 2015/06/24 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

28

N/094371 2015/06/24 2015/06/24 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

09

N/094372 2015/06/24 2015/06/24 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

09

N/094373 2015/06/24 2015/06/24 SF INVESTMENTS, INC. 29

N/094374 2015/06/24 2015/06/24 Oculus Innovative Sciences, Inc. 05

N/094379 2015/06/24 2015/06/24 MARTINE SITBON FRANCE 18

N/094380 2015/06/24 2015/06/24 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. 03

N/094381 2015/06/24 2015/06/24 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. 04

N/094382 2015/06/24 2015/06/24 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. 35

N/094396 2015/06/24 2015/06/24 福建德誠黃金有限公司 14

N/094397 2015/06/24 2015/06/24 台灣雅聞生技股份有限公司 03

N/094398 2015/06/24 2015/06/24 倍優生物科技股份有限公司 03

N/094399 2015/06/24 2015/06/24 南京我樂家居製造有限公司 20

N/094400 2015/06/24 2015/06/24 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS 

CO., LTD.

05
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N/094401 2015/06/24 2015/06/24 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS 

CO., LTD.

09

N/094402 2015/06/24 2015/06/24 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS 

CO., LTD.

10

N/094403 2015/06/24 2015/06/24 Best Western International, Inc. 43

N/094406 2015/06/24 2015/06/24 Friesland Brands B.V. 05

N/094407 2015/06/24 2015/06/24 Friesland Brands B.V. 29

N/094408 2015/06/24 2015/06/24 Friesland Brands B.V. 05

N/094409 2015/06/24 2015/06/24 Friesland Brands B.V. 29

N/094410 2015/06/24 2015/06/24 Friesland Brands B.V. 05

N/094411 2015/06/24 2015/06/24 Friesland Brands B.V. 29

N/094412 2015/06/24 2015/06/24 Friesland Brands B.V. 05

N/094413 2015/06/24 2015/06/24 Friesland Brands B.V. 29

N/094414 2015/06/24 2015/06/24 泓利國際集團有限公司 05

N/094415 2015/06/24 2015/06/24 泓利國際集團有限公司 35

N/094416 2015/06/24 2015/06/24 The London Eye Company Limited 43

N/094417 2015/06/24 2015/06/24 呂麗嬋

LOI LAI SIM

03

N/094418 2015/06/24 2015/06/24 呂麗嬋

LOI LAI SIM

03

N/094419 2015/06/24 2015/06/24 AIBA – International Boxing Association 09

N/094420 2015/06/24 2015/06/24 AIBA – International Boxing Association 16

N/094421 2015/06/24 2015/06/24 AIBA – International Boxing Association 18

N/094422 2015/06/24 2015/06/24 AIBA – International Boxing Association 25

N/094423 2015/06/24 2015/06/24 AIBA – International Boxing Association 28

N/094424 2015/06/24 2015/06/24 AIBA – International Boxing Association 35

N/094425 2015/06/24 2015/06/24 AIBA – International Boxing Association 38

N/094426 2015/06/24 2015/06/24 AIBA – International Boxing Association 41

N/094427 2015/06/24 2015/06/24 AIBA – International Boxing Association 09

N/094428 2015/06/24 2015/06/24 AIBA – International Boxing Association 16

N/094429 2015/06/24 2015/06/24 AIBA – International Boxing Association 18

N/094430 2015/06/24 2015/06/24 AIBA – International Boxing Association 25

N/094431 2015/06/24 2015/06/24 AIBA – International Boxing Association 28

N/094432 2015/06/24 2015/06/24 AIBA – International Boxing Association 35
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N/094433 2015/06/24 2015/06/24 AIBA – International Boxing Association 38

N/094556 2015/06/24 2015/06/24 澳門品牌在線股份有限公司 09

N/094557 2015/06/24 2015/06/24 澳門品牌在線股份有限公司 35

N/094558 2015/06/24 2015/06/24 澳門品牌在線股份有限公司 35

N/094559 2015/06/24 2015/06/24 澳門品牌在線股份有限公司 35

N/094563 2015/06/24 2015/06/24 澳門品牌在線股份有限公司 36

N/094564 2015/06/24 2015/06/24 澳門品牌在線股份有限公司 36

N/094565 2015/06/24 2015/06/24 澳門品牌在線股份有限公司 36

N/094566 2015/06/24 2015/06/24 香榭里烘焙有限公司

Élysée Bakery Company Limited / Élysée Padaria Companhia 

Limitada

35

N/094567 2015/06/24 2015/06/24 香榭里烘焙有限公司

Élysée Bakery Company Limited / Élysée Padaria Companhia 

Limitada

35

N/094568 2015/06/24 2015/06/24 AztraZeneca AB 05

N/094569 2015/06/24 2015/06/24 AztraZeneca AB 05

N/094570 2015/06/24 2015/06/24 AztraZeneca AB 05

N/094571 2015/06/24 2015/06/24 AztraZeneca AB 05

N/094572 2015/06/24 2015/06/24 AztraZeneca AB 05

N/094576 2015/06/24 2015/06/24 廖軍藝 27

N/094577 2015/06/24 2015/06/24 廖軍藝 27

N/094578 2015/06/24 2015/06/24 王海濤

WONG HOI TOU

25

N/094579 2015/06/24 2015/06/24 王海濤

WONG HOI TOU

30

N/094580 2015/06/24 2015/06/24 王海濤

WONG HOI TOU

29

N/094581 2015/06/24 2015/06/24 王海濤

WONG HOI TOU

30

N/094600 2015/06/24 2015/06/24 羅裕柱

LO YU CHU

21

N/094601 2015/06/24 2015/06/24 羅裕柱

LO YU CHU

25

N/094610 2015/06/24 2015/06/24 Change Masters Incorporated 09

N/094611 2015/06/24 2015/06/24 Change Masters Incorporated 41

N/094612 2015/06/24 2015/06/24 Change Masters Incorporated 09

N/094613 2015/06/24 2015/06/24 Change Masters Incorporated 41
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N/094614 2015/06/24 2015/06/24 KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA (ALSO TRADING AS 

SHUEISHA INC.) 

41

N/094615 2015/06/24 2015/06/24 KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA (ALSO TRADING AS 

SHUEISHA INC.) 

41

N/094619 2015/06/24 2015/06/24 WMS Gaming Inc. 09

N/094622 2015/06/24 2015/06/24 Marie-Hélène De Taillac 14

N/094623 2015/06/24 2015/06/24 Marie-Hélène De Taillac 37

N/094624 2015/06/24 2015/06/24 Marie-Hélène De Taillac 40

N/094625 2015/06/24 2015/06/24 Marie-Hélène De Taillac 42

N/094626 2015/06/24 2015/06/24 Marie-Hélène De Taillac 14

N/094627 2015/06/24 2015/06/24 Marie-Hélène De Taillac 37

N/094628 2015/06/24 2015/06/24 Marie-Hélène De Taillac 40

N/094629 2015/06/24 2015/06/24 Marie-Hélène De Taillac 42

N/094630 2015/06/24 2015/06/24 仙宜岱股份有限公司 25

N/094635 2015/06/24 2015/06/24 CIRO PAONE S.p.A. 09

N/094636 2015/06/24 2015/06/24 CIRO PAONE S.p.A. 14

N/094637 2015/06/24 2015/06/24 CIRO PAONE S.p.A. 18

N/094638 2015/06/24 2015/06/24 CIRO PAONE S.p.A. 21

N/094639 2015/06/24 2015/06/24 Bank of America Corporation 36

N/094642 2015/06/24 2015/06/24 華裕藥業有限公司 29

N/094643 2015/06/24 2015/06/24 華裕藥業有限公司 29

N/094645 2015/06/24 2015/06/24 賴子宜

Lai Chi Yee

25

N/094646 2015/06/24 2015/06/24 賴子宜

Lai Chi Yee

25

N/094647 2015/06/24 2015/06/24 KT & G Corporation 34

N/094648 2015/06/24 2015/06/24 KT & G Corporation 34

N/094657 2015/06/24 2015/06/24 林傲梅 43

N/094659 2015/06/24 2015/06/24 近藤酒造株式會社

KONDO SHUZO SAKE BREWING CO., LTD.

33

N/094660 2015/06/24 2015/06/24 Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd. 18

N/094661 2015/06/24 2015/06/24 Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd. 25

N/094663 2015/06/24 2015/06/24 B. FOREVER 14

N/094666 2015/06/24 2015/06/24 TBP - CONSULTORIA E GESTÃO DE ARQUIVO LDA 39

N/094667 2015/06/24 2015/06/24 Samlo Health Assets Limited 05
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N/094668 2015/06/24 2015/06/24 建福實業有限公司

Kenford Industrial Company Ltd.

03

N/094669 2015/06/24 2015/06/24 建福實業有限公司

Kenford Industrial Company Ltd.

08

N/094670 2015/06/24 2015/06/24 建福實業有限公司

Kenford Industrial Company Ltd.

11

N/094671 2015/06/24 2015/06/24 建福實業有限公司

Kenford Industrial Company Ltd.

21

N/094672 2015/06/24 2015/06/24 建福實業有限公司

Kenford Industrial Company Ltd.

26

N/094673 2015/06/24 2015/06/24 建福實業有限公司

Kenford Industrial Company Ltd.

44

N/094674 2015/06/24 2015/06/24 建福實業有限公司

Kenford Industrial Company Ltd.

35

N/094675 2015/06/24 2015/06/24 建福實業有限公司

Kenford Industrial Company Ltd.

35

N/094676 2015/06/24 2015/06/24 建福實業有限公司

Kenford Industrial Company Ltd.

44

N/094683 2015/06/24 2015/06/24 NATALINO DO M. J. DE ASSIS JORGE 34

N/094684 2015/06/24 2015/06/24 NATALINO DO M. J. DE ASSIS JORGE 34

N/094687 2015/06/24 2015/06/24 雅集出版社有限公司 09

N/094688 2015/06/24 2015/06/24 雅集出版社有限公司 09

N/094690 2015/06/24 2015/06/24 NATALINO DO M. J. DE ASSIS JORGE 34

N/094691 2015/06/24 2015/06/24 NATALINO DO M. J. DE ASSIS JORGE 34

N/094692 2015/06/24 2015/06/24 NATALINO DO M. J. DE ASSIS JORGE 34

N/094693 2015/06/24 2015/06/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN

09

N/094694 2015/06/24 2015/06/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN

35

N/094695 2015/06/24 2015/06/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN

38

N/094696 2015/06/24 2015/06/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN

39

N/094697 2015/06/24 2015/06/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN

41

N/094698 2015/06/24 2015/06/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN

42

N/094699 2015/06/24 2015/06/24 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

28
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N/094700 2015/06/24 2015/06/24 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

28

N/094701 2015/06/24 2015/06/24 李嘉浩

Lei Ka Hou

35

N/094702 2015/06/24 2015/06/24 李嘉浩

Lei Ka Hou

29

N/094707 2015/06/24 2015/06/24 北京暢遊時代數碼技術有限公司 09

N/094708 2015/06/24 2015/06/24 北京暢遊時代數碼技術有限公司 41

N/094715 2015/06/24 2015/06/24 De Beers Intangibles Limited 14

N/094716 2015/06/24 2015/06/24 De Beers Intangibles Limited 35

N/094717 2015/06/24 2015/06/24 宜買生活百貨（澳門）有限公司

EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY 

DEPARTMENT STORES (MACAO) LIMITED

39

N/094718 2015/06/24 2015/06/24 宜買生活百貨（澳門）有限公司

EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY 

DEPARTMENT STORES (MACAO) LIMITED

09

N/094719 2015/06/24 2015/06/24 宜買生活百貨（澳門）有限公司

EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY 

DEPARTMENT STORES (MACAO) LIMITED

35

N/094720 2015/06/24 2015/06/24 宜買生活百貨（澳門）有限公司

EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY 

DEPARTMENT STORES (MACAO) LIMITED

38

N/094721 2015/06/24 2015/06/24 宜買生活百貨（澳門）有限公司

EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY 

DEPARTMENT STORES (MACAO) LIMITED

42

N/094722 2015/06/24 2015/06/24 宜買生活百貨（澳門）有限公司

EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY 

DEPARTMENT STORES (MACAO) LIMITED

09

N/094723 2015/06/24 2015/06/24 宜買生活百貨（澳門）有限公司

EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY 

DEPARTMENT STORES (MACAO) LIMITED

16

N/094724 2015/06/24 2015/06/24 宜買生活百貨（澳門）有限公司

EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY 

DEPARTMENT STORES (MACAO) LIMITED

35

N/094725 2015/06/24 2015/06/24 宜買生活百貨（澳門）有限公司

EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY 

DEPARTMENT STORES (MACAO) LIMITED

38

N/094726 2015/06/24 2015/06/24 宜買生活百貨（澳門）有限公司

EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY 

DEPARTMENT STORES (MACAO) LIMITED

39
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N/094727 2015/06/24 2015/06/24 宜買生活百貨（澳門）有限公司

EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY 

DEPARTMENT STORES (MACAO) LIMITED

41

N/094728 2015/06/24 2015/06/24 宜買生活百貨（澳門）有限公司

EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY 

DEPARTMENT STORES (MACAO) LIMITED

42

N/094729 2015/06/24 2015/06/24 宜買生活百貨（澳門）有限公司

EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY 

DEPARTMENT STORES (MACAO) LIMITED

09

N/094730 2015/06/24 2015/06/24 宜買生活百貨（澳門）有限公司

EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY 

DEPARTMENT STORES (MACAO) LIMITED

16

N/094731 2015/06/24 2015/06/24 宜買生活百貨（澳門）有限公司

EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY 

DEPARTMENT STORES (MACAO) LIMITED

35

N/094732 2015/06/24 2015/06/24 宜買生活百貨（澳門）有限公司

EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY 

DEPARTMENT STORES (MACAO) LIMITED

38

N/094733 2015/06/24 2015/06/24 宜買生活百貨（澳門）有限公司

EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY 

DEPARTMENT STORES (MACAO) LIMITED

39

N/094734 2015/06/24 2015/06/24 宜買生活百貨（澳門）有限公司

EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY 

DEPARTMENT STORES (MACAO) LIMITED

41

N/094735 2015/06/24 2015/06/24 宜買生活百貨（澳門）有限公司

EASYBUY ARMAZÉNS (MACAU) LIMITADA, EASYBUY 

DEPARTMENT STORES (MACAO) LIMITED

42

N/094737 2015/06/24 2015/06/24 Visual Culture Optical Limited 09

N/094738 2015/06/24 2015/06/24 利源貿易香港有限公司 30

N/094743 2015/06/24 2015/06/24 新東洋寶碧（香港）有限公司

NEW TOYO PULPPY (HONG KONG) LIMITED

03

N/094744 2015/06/24 2015/06/24 新東洋寶碧（香港）有限公司

NEW TOYO PULPPY (HONG KONG) LIMITED

16

N/094745 2015/06/24 2015/06/24 新東洋寶碧（香港）有限公司

NEW TOYO PULPPY (HONG KONG) LIMITED

03

N/094746 2015/06/24 2015/06/24 新東洋寶碧（香港）有限公司

NEW TOYO PULPPY (HONG KONG) LIMITED

16

N/094747 2015/06/24 2015/06/24 新東洋寶碧（香港）有限公司

NEW TOYO PULPPY (HONG KONG) LIMITED

03

N/094748 2015/06/24 2015/06/24 新東洋寶碧（香港）有限公司

NEW TOYO PULPPY (HONG KONG) LIMITED

16
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N/094749 2015/06/24 2015/06/24 新東洋寶碧（香港）有限公司

NEW TOYO PULPPY (HONG KONG) LIMITED

03

N/094750 2015/06/24 2015/06/24 新東洋寶碧（香港）有限公司

NEW TOYO PULPPY (HONG KONG) LIMITED

16

N/094751 2015/06/24 2015/06/24 DOHTONBORI CO., LTD. 30

N/094752 2015/06/24 2015/06/24 Millennium Pharmaceuticals, Inc. 05

N/094753 2015/06/24 2015/06/24 Millennium Pharmaceuticals, Inc. 05

N/094754 2015/06/24 2015/06/24 永傑科技有限公司

First Champion Technology Limited

09

N/094755 2015/06/24 2015/06/24 永傑科技有限公司

First Champion Technology Limited

09

N/094756 2015/06/24 2015/06/24 永傑科技有限公司

First Champion Technology Limited

09

N/094757 2015/06/24 2015/06/24 永傑科技有限公司

First Champion Technology Limited

09

N/094758 2015/06/24 2015/06/24 AIBA – International Boxing Association 41

N/094759 2015/06/24 2015/06/24 THORKA GmbH Thorsten H. Krause 16

N/094760 2015/06/24 2015/06/24 THORKA GmbH Thorsten H. Krause 18

N/094763 2015/06/24 2015/06/24 Hyundai Motor Company 12

N/094764 2015/06/24 2015/06/24 王慧敏 43

N/094765 2015/06/24 2015/06/24 王慧敏 43

N/094766 2015/06/24 2015/06/24 王慧敏 43

N/094767 2015/06/24 2015/06/24 The Coca-Cola Company 30

N/094768 2015/06/24 2015/06/24 The Coca-Cola Company 32

N/094769 2015/06/24 2015/06/24 BALLY TECHNOLOGIES ANZ PTY LTD 28

N/094779 2015/06/24 2015/06/24 許玉紅 43

N/094791 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 03

N/094792 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 05

N/094793 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 30

N/094794 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 44

N/094795 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 03

N/094796 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 05

N/094797 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 30

N/094798 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 44

N/094799 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 03

N/094800 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 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/094801 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 30

N/094802 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 44

N/094803 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 03

N/094804 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 05

N/094805 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 30

N/094806 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 44

N/094807 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 03

N/094808 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 05

N/094809 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 30

N/094810 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 44

N/094811 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 03

N/094812 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 05

N/094813 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 30

N/094814 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 44

N/094815 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 35

N/094816 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 36

N/094817 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 39

N/094818 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 41

N/094819 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 43

N/094820 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 35

N/094821 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 36

N/094822 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 39

N/094823 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 41

N/094824 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 43

N/094825 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 35

N/094826 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 36

N/094827 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 39

N/094828 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 41

N/094829 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 43

N/094830 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 43

N/094831 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 35

N/094832 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 36

N/094833 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 39

N/094834 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 41
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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/094840 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 35

N/094841 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 36

N/094842 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 39

N/094843 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 41

N/094844 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 43

N/094845 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 35

N/094846 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 36

N/094847 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 39

N/094848 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 41

N/094849 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 43

N/094850 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 35

N/094851 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 36

N/094852 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 39

N/094853 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 41

N/094854 2015/06/24 2015/06/24 SCIP Holdings Limited 43

N/094855 2015/06/24 2015/06/24 WhiteWave Services, Inc. 29

N/094856 2015/06/24 2015/06/24 WhiteWave Services, Inc. 30

N/094857 2015/06/24 2015/06/24 WhiteWave Services, Inc. 32

N/094859 2015/06/24 2015/06/24 富榮藥業有限公司 05

N/094875 2015/06/24 2015/06/24 萬唯國際實業有限公司

One Way International Enterprise Limited 

09

N/094876 2015/06/24 2015/06/24 萬唯國際實業有限公司

One Way International Enterprise Limited 

12

N/094877 2015/06/24 2015/06/24 萬唯國際實業有限公司

One Way International Enterprise Limited 

18

N/094878 2015/06/24 2015/06/24 萬唯國際實業有限公司

One Way International Enterprise Limited 

24

N/094879 2015/06/24 2015/06/24 萬唯國際實業有限公司

One Way International Enterprise Limited 

25

N/094880 2015/06/24 2015/06/24 萬唯國際實業有限公司

One Way International Enterprise Limited 

28

N/094881 2015/06/24 2015/06/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN

09

N/094882 2015/06/24 2015/06/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN

35

N/094883 2015/06/24 2015/06/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN

38
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N.º
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Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/094884 2015/06/24 2015/06/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN

39

N/094885 2015/06/24 2015/06/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN

41

N/094886 2015/06/24 2015/06/24 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN

42

N/094887 2015/06/24 2015/06/24 Hyatt International Corporation 43

N/094889 2015/06/24 2015/06/24 Nanoha Co. Ltd. 01

N/094893 2015/06/24 2015/06/24 Yoshida & Co., Ltd. 18

N/094894 2015/06/24 2015/06/24 Yoshida & Co., Ltd. 25

N/094895 2015/06/24 2015/06/24 盈工業有限公司

ZILIANI INDUSTRIALE LIMITED

20

N/094907 2015/06/24 2015/06/24 Richemont International SA 14

N/094908 2015/06/24 2015/06/24 億濠（澳門）國際投資有限公司 03

N/094909 2015/06/24 2015/06/24 新澳實業有限公司 18

N/094910 2015/06/24 2015/06/24 新澳實業有限公司 25

N/094911 2015/06/24 2015/06/24 澳興珠寶投資有限公司 14

N/094912 2015/06/24 2015/06/24 Eli Lilly and Company 05

N/094913 2015/06/24 2015/06/24 Eli Lilly and Company 05

N/094914 2015/06/24 2015/06/24 Eli Lilly and Company 05

N/094915 2015/06/24 2015/06/24 Eli Lilly and Company 05

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/080258

註冊日期 Data de registo 2015/06/24

批示日期 Data de despacho 2015/06/24

權利人Titular 北汽福田汽車股份有限公司

BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD

分類 Classe 12

根據第213條及第216條的規定，拒絕“陸地車輛發動機”產品的註冊，但批給其餘產品的商標註冊申請。
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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/080448 2015/06/23 陳永坤

CHAN WENG KUAN

14 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。 

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/080449 2015/06/23 陳永坤

CHAN WENG KUAN

26 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。 

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/080450 2015/06/23 陳永坤

CHAN WENG KUAN

02 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 a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conju-

gado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/080451 2015/06/23 陳永坤

CHAN WENG KUAN

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 a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conju-

gado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/086933 2015/06/19 廣州市宏霆經貿發展有限公

司

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/086934 2015/06/19 廣州市宏霆經貿發展有限公

司

25 第214條第2款b）項，結合第215條第1款及第9條第1款

c）項，適用於第214條第1款a）項。 

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável 

ex vi a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/087528 2015/06/25 Alibaba Group Holding 

Limited

09 第214條第2款b）項，結合第215條第1款和第9條第1款

c）項。 

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/003323

(3202-M)

P/003324

(3203-M)

P/007758

(7528-M)

N/007434 N/007435 N/007437 N/007438

N/007522 N/007523 N/007577 N/007697 N/007856 N/008357 N/008358

N/008359 N/008361 N/008362 N/008363 N/008364 N/008365 N/008368

N/008369 N/008370 N/017835 N/017836 N/017837 N/017838 N/017839
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編號

N.º

N/017840 N/029168 N/029669 N/029670 N/029671 N/029672 N/029673

N/029674 N/029792 N/031050 N/031051 N/031052 N/031053 N/031054

N/031055 N/031552 N/031553 N/031554 N/031555 N/031556 N/031614

N/031632 N/032717 N/032718 N/032743 N/032744 N/032745 N/032854

N/032855 N/032856 N/032857 N/032858 N/032859 N/032942 N/032943

N/032944 N/032945 N/032950 N/033090 N/033091 N/033092 N/033093

N/033094 N/033095 N/033287 N/033682 N/033683 N/033684 N/033685

N/033686 N/033687 N/033688 N/033689 N/034134 N/034135 N/034136

N/034137 N/034138 N/034139 N/034140 N/034289 N/034290 N/034312

N/034313 N/034314 N/034315 N/034316 N/034317 N/034318 N/034319

N/034320 N/034582 N/034583 N/034584 N/034585 N/034586 N/034587

N/034588 N/034589 N/034590 N/034595 N/034596 N/034597 N/034598

N/034599 N/034600 N/034601 N/034602 N/034603 N/034825 N/034826

N/034864 N/035133 N/035134 N/035135 N/035155 N/035156 N/035157

N/035158 N/035203 N/035204 N/035205 N/035228 N/035229 N/035337

N/035338 N/035339 N/035340 N/035341 N/035388 N/036051 N/036052

N/036053 N/036054 N/036055 N/036056 N/036057 N/036058 N/036310

N/036311 N/036312 N/036313 N/036314 N/036315 N/036316 N/036317

N/036318 N/036319 N/036320 N/036321 N/036322 N/036323 N/036324

N/036325 N/036326 N/036327 N/036328 N/036329 N/036330 N/036331

N/036332 N/036333 N/036334 N/036335 N/036336 N/036337 N/036338

N/036339 N/036340 N/036341 N/036342 N/036343 N/036344 N/036345

N/036346 N/036347 N/036348 N/036349 N/036350 N/036351 N/036352

N/036353 N/036639 N/036640 N/036641 N/036642 N/036643 N/036677

N/036678 N/036740 N/036741 N/036742 N/036743 N/036744 N/036745

N/036746 N/036747 N/036748 N/036751 N/036754 N/036755 N/036778

N/036809 N/036810 N/036882 N/036883 N/036884 N/036945 N/036946

N/036985 N/037044 N/037092

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/000209

(8298-M)

P/000210

(8297-M)

2015/06/25 轉讓

Transmissão

Wardley Limited The Hongkong and Shanghai Banking 

Corporation Limited, com sede em 1 

Queen’s Road Central, Hong Kong
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

P/009876

(9704-M)

2015/06/17 更改認別資料

Modificação 

de identidade

Fujian Tea Import & Export Co. 

Ltd.

福建茶葉進出口有限責任公司

2015/06/17 更改地址

Modificação 

de sede

福建茶葉進出口有限責任公司 中國福建省福州市晉安區鼓山福興投

資區福興大道23號

P/013381

(13283-M)

P/013382

(13284-M)

P/013384

(13286-M)

2015/06/25 轉讓

Transmissão

KABUSHIKI KAISHA HAKU-

GEN (HAKUGEN CO., LTD.)

Earth Chemical Co., Ltd., com sede 

em 2-12-1, Kanda-Tsukasamachi, 

Chiyoda-Ku, Tokyo 101-0048, Japan

N/007856

N/007857

2015/06/17 更改地址

Modificação 

de sede

平安膏有限公司

Ping On Ointment Co. Ltd.

601, 6/F., Hing Wai Centre, 7 Tin Wan 

Praya Road, Hong Kong

N/016720

N/016721

2015/06/25 轉讓

Transmissão

BRUNO MAGLI S.P.A. Marquee Brands LLC, com sede em 

605 Third Avenue, 22 nd Floor, New 

York, NY 10158, U.S.A.

N/021933 2015/06/25 更改認別資料

Modificação 

de identidade

中山華帝燃具股份有限公司

ZHONGSHAN VATTI GAS 

APPLIANCE STOCK CO., LTD.

華帝股份有限公司

VATTI CORPORATION LIMITED

N/023057

N/023058

N/023059

N/023850

N/023851

N/023852

N/023853

2015/06/24 使用許可

Licença de 

exploração

Haribo Ricqles Zan S.A. Wrights Exports International, Inc., 

com sede em DNIR Building, Sheikh 

Zayed Road, Dubai, United Arab 

Emirates

N/030384

N/030385

2015/06/18 更改認別資料

Modificação 

de identidade

Tanabe Seiyaku Co., Ltd. Mitsubishi Tanabe Pharma Corpora-

tion

N/030651

N/030652

N/030653

N/030826

2015/06/25 更改認別資料

Modificação 

de identidade

中山華帝燃具股份有限公司

ZHONGSHAN VATTI GAS 

APPLIANCE STOCK CO., LTD.

華帝股份有限公司

VATTI CORPORATION LIMITED

N/030827

N/030828

N/030829

2015/06/25 更改認別資料

Modificação 

de identidade

中山華帝燃具股份有限公司

ZHONGSHAN VATTI GAS 

APPLIANCE STOCK CO., LTD.

華帝股份有限公司

VATTI CORPORATION LIMITED

2015/06/25 更改地址

Modificação 

de sede

華帝股份有限公司

VATTI CORPORATION LIMI-

TED

中國廣東省中山市小欖鎮工業大道南

華園路1號

No.1 Huayuan Street, Xiaolan South 

Industry Road, Zhongshan, Guang-

dong, P. R. China

N/031632 2015/06/16 更改地址

Modificação 

de sede

儲存易集團有限公司

COMPANHIA DE GRUPO DE 

STORE FRIENDLY LIMITADA 

/ STORE FRIENDLY GROUP 

COMPANY LIMITED

澳門罅些喇提督大馬路121A-121B號亞

洲工業大廈7樓HH座及10樓KK座

N/033287 2015/06/16 更改地址

Modificação 

de sede

KABUSHIKI KAISHA JACK 

OF ALL TRADES (JACK OF 

ALL TRADES CO., LTD.)

28-11, Sendagaya 2-chome, Shibuya-

-ku, Tokyo 151-0051, Japan
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/035228

N/035229

2015/06/25 轉讓

Transmissão

株式會社太平洋

AMOREPACIFIC CORPORA-

TION

ESPOIR CORPORATION, com sede 

em 100, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, 

Seoul, Republic of Korea

N/043775

N/043776

N/043777

2015/06/24 使用許可

Licença de 

exploração

Haribo Ricqles Zan S.A. Wrights Exports International, Inc., 

com sede em DNIR Building, Sheikh 

Zayed Road, Dubai, United Arab Emi-

rates

N/044925 2015/06/18 轉讓

Transmissão

MCCAIN FOODS TAIWAN LI-

MITED

CHI SHAN LONG FENG FOOD 

CO., LTD., com sede em B1F.-1. No. 38, 

Chongyang 1st St., Luzhou Dist., New 

Taipei City 24747, Taiwan, China

N/045574 2015/06/25 更改地址

Modificação 

de sede

GAYLORD RESTAURANTS 

LIMITED

Flat D79, 1/F, Block 2, Camelpaint 

Building, 62 Hoi Yuen Road, Kwun 

Tong, Kowloon, Hong Kong

N/058202

N/058203

N/058204

N/058205

N/058206

N/058207

2015/06/25 更改認別資料

Modificação 

de identidade

中山華帝燃具股份有限公司

ZHONGSHAN VATTI GAS 

APPLIANCE STOCK CO., LTD.

華帝股份有限公司

VATTI CORPORATION LIMITED

N/059762 2015/06/16 轉讓

Transmissão

CWV LIMITED DUCHY NEWCO LIMITED, com 

sede em Suite 1, Princes House, Prin-

ces Street, Harrogate, North Yorkshire, 

HG1 1NH, United Kingdom

2015/06/16 更改認別資料

Modificação 

de identidade

DUCHY NEWCO LIMITED CWV WALLCOVERINGS LIMI-

TED

2015/06/16 更改地址

Modificação 

de sede

CWV WALLCOVERINGS LI-

MITED

Number 1 @ The Beehive, Shadsworth 

Business Park, Lions Drive, Blackburn, 

England BB1 2QS, United Kingdom

N/067208

N/067209

N/067210

N/067211

2015/06/25 轉讓

Transmissão

BRUNO MAGLI S.P.A. Marquee Brands LLC, com sede em 

605 Third Avenue, 22 nd Floor, New 

York, NY 10158, U.S.A.

N/071447 2015/06/16 轉讓

Transmissão

CWV LIMITED DUCHY NEWCO LIMITED, com 

sede em Suite 1, Princes House, Prin-

ces Street, Harrogate, North Yorkshire, 

HG1 1NH, United Kingdom

2015/06/16 更改認別資料

Modificação 

de identidade

DUCHY NEWCO LIMITED CWV WALLCOVERINGS LIMI-

TED

2015/06/16 更改地址

Modificação 

de sede

CWV WALLCOVERINGS LI-

MITED

Number 1 @ The Beehive, Shadsworth 

Business Park, Lions Drive, Blackburn, 

England BB1 2QS, United Kingdom

N/074560 2015/06/25 更改地址

Modificação 

de sede

Jumbo Home Products Limited Unit 1801, 18/F., Jubilee Centre, 46 

Gloucester Road, Wanchai, Hong 

Kong
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/080468 2015/06/26 更改認別資料

Modificação 

de identidade

SOZÉ - COMÉRCIO E DISTRI-

BUIÇÃO, S.A.

VSJS - Comércio e Distribuição, S.A.

2015/06/26 更改地址

Modificação 

de sede

VSJS - Comércio e Distribuição, 

S.A.

Rua do Bom Pastor, n.º 244, 4825-075 

Água Longa – Santo Tirso, Portugal

2015/06/26 轉讓

Transmissão

VSJS - Comércio e Distribuição, 

S.A.

SFI BRAND - Comércio e Distribui-

ção, Lda., com sede em Rua do Bom 

Pastor, n.º 244, 4825-075 Água Longa – 

Santo Tirso, Portugal

N/089205

N/089206

2015/06/25 更改地址

Modificação 

de sede

珍寶家庭用品有限公司 Unit 1801, 18/F., Jubilee Centre, 46 

Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

權利人

Titular

宣布失效申請人

Requerente da declaração de caducidade

N/016805 2015/06/19 Sogo & Seibu Co., Ltd. Tuxedo Vinhos e Gourmet Lda

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/095366 2015/06/19 鄧維勝

Tang, Wai Shing

恆威電器金屬製品廠有限公司

N/095489 2015/06/19 鄧維勝

Tang, Wai Shing

恆威電器金屬製品廠有限公司

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 o n.º 1 e n.º 2 do art igo 10.º do R JPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de 

estabelecimento na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial 

de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

登記日期

Data de registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

E/000214 2015/06/24 2015/06/24 種志置業有限公司

E/000216 2015/06/24 2015/06/24 文燊集團有限公司

E/000218 2015/06/24 2015/06/24 種標企業有限公司

E/000220 2015/06/24 2015/06/24 種高投資有限公司

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

E/000158 2015/06/29 轉讓

Transmissão

李淑玲

LEI SOK LENG

寵物王國有限公司，地址為澳門連勝

馬路28號A泉勝軒地下B舖

設計及新型之保護

Protecção de Desenho e Modelo

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的設計及新型註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下

列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e 

de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

D/001035 2015/06/25 2015/06/25 Rimowa GmbH

D/001184 2015/06/25 2015/06/25 Kelsen Group A/S



13420 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 28 期 —— 2015 年 7 月 15 日

編號

N.º

註冊日期

Data de registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

D/001185 2015/06/25 2015/06/25 珠海市魅族科技有限公司

Meizu Technology Co., Ltd.

D/001186 2015/06/25 2015/06/25 珠海市魅族科技有限公司

Meizu Technology Co., Ltd.

D/001188 2015/06/25 2015/06/25 Bulgari S.p.A.

D/001189 2015/06/25 2015/06/25 Bulgari S.p.A.

D/001190 2015/06/25 2015/06/25 古珀行珠寶有限公司

Aaron Shum Jewelry Limited

D/001191 2015/06/25 2015/06/25 古珀行珠寶有限公司

Aaron Shum Jewelry Limited

D/001199 2015/06/25 2015/06/25 Vertu Corporation Limited

D/001200 2015/06/25 2015/06/25 Vertu Corporation Limited

D/001201 2015/06/25 2015/06/25 嘉盈珠寶有限公司

Charming Jewellery Limited

D/001203 2015/06/25 2015/06/25 Franck Muller Watchland SA

D/001204 2015/06/25 2015/06/25 Franck Muller Watchland SA

D/001205 2015/06/25 2015/06/25 Franck Muller Watchland SA

D/001206 2015/06/25 2015/06/25 MTG CO., LTD.

D/001211 2015/06/25 2015/06/25 斯特凡諾‧里齊股份公司

STEFANO RICCI S.P.A.

D/001212 2015/06/25 2015/06/25 比茨電子有限責任公司

BEATS ELECTRONICS, LLC

D/001215 2015/06/25 2015/06/25 Siemens Schweiz AG

D/001216 2015/06/25 2015/06/25 Siemens Schweiz AG

D/001217 2015/06/25 2015/06/25 Siemens Schweiz AG

D/001218 2015/06/25 2015/06/25 株式會社MTG

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第一百二十九條第二款、第一百三十條第三款、第

一百三十一條第四款及第一百三十五條，結合《國家知識產權局與澳門特別行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條

及第五條的規定，公佈下列發明專利申請之延伸。

De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a 

Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de 

Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir a extensão de pedido(s) de patente de invenção.
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[21] 編號 N.º  : J/001706

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/03/18

[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 : 倉澤卓, 渡部康子, 大町佳宏 

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

201410370293.2 2009/03/10 CN 104127368A 2014/11/05

[51] 分類 Classificação  : A61K9/00, A61K9/20, A61K9/50, A61K47/30, A61K47/38, A61K47/32, A61K47/36, 

A61K31/4439, A61P1/04

[54] 標題 Título  : 口腔崩解固體製劑。

   Preparação sólida de desintegração oral.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了口腔崩解固體製劑如片劑，其通過將顯示出藥物活性成分控制釋放的微粒和添

加劑等進行壓片而製得，本發明提供了包含由包衣層包衣的微粒的口腔崩解固體製劑包衣層，

所述包衣層包含提供具有斷裂時的伸長率為約100∼約700％的流延膜的聚合物。利用所述製

劑，在口腔崩解固體製劑的製備中可抑制壓片期間的微粒的破裂，所述口腔崩解固體製劑包含

藥物活性成分的釋放得到控制的微粒。 

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

2008/03/11 2008-061673 日本 Japão

2008/12/26 2008-334920 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001714

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/03/26

[71] 申請人 Requerente : 大理系統有限公司

   DALI SYSTEMS CO. LTD.

 地址 Endereço  : Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, South Church Street, 

Georgetown, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade  : 開曼群島 Caimanesa 

[72] 發明人 Inventor : 阿爾伯特．S．李 LEE, Albert S., 肖恩．帕特里克．斯特普爾頓 STAPLETON, Shawn Patrick, 

保羅．萊姆森 LEMSON, Paul, 加里．斯佩達列雷 SPEDALlERE, Gary 

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

201280066289.6 2012/11/06 CN 104081795A 2014/10/01

[51] 分類 Classificação  : H04W4/00

[54] 標題 Título  : 虛擬化無線網絡。

   Rede sem fio virtualizada.

[57] 摘要 Resumo  : 根據本發明的實施方式，提供了一種網絡。該網絡可以包括第一基站收發信台（BTS）。該第一

BTS可操作地提供包括多個第一載波的第一信號。該網絡還可以包括第二BTS，第二BTS可操

作地提供包括多個第二載波的第二信號。該網絡還可以包括一組一個或更多個數字存取單元

（DAU），該一個或更多個DAU中的每一個DAU被耦接到該第一BTS或該第二BTS中的至

少一個BTS。在該網絡中還可以包括一組一個或更多個數字遠程單元（DRU），該DRU中的

每一個DRU被耦接到該一個或更多個DAU中的一個DAU並且可操作地廣播該第一信號或者

該第二信號。 
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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

2011/11/07 61/556,715 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001717

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/03/31

[71] 申請人 Requerente : 公益財團法人日本健康科學振興財團

   Japan Health Sciences Foundation

 地址 Endereço  : 11-1, Iwamoto-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1010032, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 森清一郎, 神田忠仁 

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

201180063220.3 2011/12/26 CN 103582651A 2014/02/12

[51] 分類 Classificação  : C07K16/08, A61K39/395, A61K49/00, A61P31/20, C12N5/10, G01N33/53, G01N33/569, 

G01N33/574, G01N33/577, C12N15/09, C12P21/08

[54] 標題 Título  : 識別人類乳突病毒（H PV）L2蛋白質的單克隆抗體及使用其的測定H PV中和抗體的效價的

方法。  

   O anticorpo monoclonal para identificação de «human papilloma virus (HPV) L2 protein» 

e o método para medição de «HPV-neutralizing antibody titer» usando o mesmo.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明系有關對於多種高危險型HPV等具有結合活性的單克隆抗體的開發。本發明亦提供簡

單又高通量的測定交叉中和抗體效價的方法，其可用於分析實驗對象血清樣品中抗H PV的交

叉中和抗體等。本發明測定交叉中和抗體效價的方法包含：製備對抗具有高危險型HPV共同特

異性氨基酸序列的肽的單克隆抗體，及使用此單克隆抗體分析交叉中和抗體等步驟。 

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

2010/12/27 2010-291067 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 o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção 

dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) 

despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do 

mesmo diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a 

contar da data desta publicação.
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[21] 編號 N.º  : J/001707

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/03/18

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/06/26

[73] 權利人 Titular : 餐飲技術公司

   RESTAURANT TECHNOLOGY, INC.

 地址 Endereço  : 2111 Mcdonald’s Drive Oak Brook, Illinois 60523 United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : M．卡爾扎達, B．G．范伯格, D．克倫貝格爾, G．A．薩斯

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

ZL200880104136.X 2008/08/21 CN 101836499B 2014/12/24

[51] 分類 Classificação  : A47J36/00, H05B3/68

[54] 標題 Título  : 薄膜烹飪和食物傳送裝置和方法。

   Dispositivos e métodos de cozinhar com a película fina e de transferência de comidas.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供在低摩擦力、不黏的防黏片材料和加熱的食物支撐壓板或者烹飪表面之間實現良

好黏附接觸的改進的烹飪裝置和方法。防黏片到下部壓板的黏附足夠好，以准許使用鏟子移

走諸如漢堡包肉餅的所烹飪的製品，而不會明顯不利地影響該防黏片。此外，實現良好的熱傳

送以准許在包括漢堡包肉餅的食物的底部表面上的良好燒烙（良好的焦化和良好的褐變）。此

外，通過在器具自身中包括或者使用防黏片來提供發明的烹飪器具和方法，使得實現食物支撐

壓板或者烹飪表面上的防黏片的優點。 

 附圖 Figura : 

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

2007/08/24 11/895391 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001708

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/03/18

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/06/26

[73] 權利人 Titular : 比斯普科生物科學有限公司

   BESPOKE BIOSCIENCE, LLC

 地址 Endereço  : 14951 North Dallas Parkway, Suite 400 Dallas, Texas 75254, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : I．E．丹霍夫

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

ZL201180036096.1 2011/07/20 CN 103025340B 2014/12/24

[51] 分類 Classificação  : A61K36/886, A61K31/715, A61P31/18

[54] 標題 Título  : 蘆薈（Aloe vera）組合物及其在製備抗病毒和治療獲得性免疫缺陷綜合征（AIDS）藥物中的

應用。

   Composição de aloe vera e sua aplicação na preparação dos medicamentos antivirais e para 

tratamento de SIDA.
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[57] 摘要 Resumo  : 本文描述了包含得自蘆薈的製劑的藥物組合物，所述的藥物組合物用於治療獲得性免疫缺陷綜

合征（AIDS）或HIV感染。該組合物包含：（i）可注射的無菌多聚甘露糖提取物，（i i）Raidox

（蘆薈蒽醌和其二乙酰化衍生物），以及（i i i）凍幹的蘆薈粉末、蘆薈汁、蘆薈凝膠或組合。此

外，也可以包括包含脂肪酸、蛋白質、礦物質和金屬、維生素、鹽、氨基酸和其他藥學上可接受的

賦形劑一種或多種營養補充劑，從而對抗在治療之前或治療過程中在一些患者中觀察到的慢性

腹瀉、消化不良以及體重降低。還公開了使用本發明的組合物治療AIDS或HIV感染的方法。 

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

2010/07/23 61/367,358 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001709

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/03/19

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/06/26

[73] 權利人 Titular : 加拿大瑞發生物科技製藥集團

   VIVA PHARMACEUTICAL INC.

 地址 Endereço  : 13880 Viking Place, Richmond, British Columbia V6V 1K8, Canada

 國籍 Nacionalidade  : 加拿大 Canadiana 

[72] 發明人 Inventor : 謝雪菊, Y-L．高, C-K．高, J．J-C．高, R．W．加弗尼 

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

ZL200980153732.1 2009/11/03 CN 102271694B 2015/02/25

[51] 分類 Classificação  : A61K36/14, A61K36/69, A61K36/725, A61P25/00, A61P25/20, A61K9/48, A61K9/20

[54] 標題 Título  : 用於影響睡眠的植物提取物組合物。

   Composições de extracto de planta para afectar o sono.

[57] 摘要 Resumo  : 一種用於調節生理睡眠障礙的組合物，包括治療有效量的側柏（Platycladus orientalis）提取

物和藥學上可接受的載體；以及用於製備所述組合物的方法。所述組合物還可包括治療有效量

的遠志屬（Polygala）種提取物、棗（Zizyphus jujube）提取物或它們的混合物。 

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

2008/11/03 12/263,868 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001710

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/03/19

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/06/26

[73] 權利人 Titular : 普渡製藥公司

   PURDUE PHARMA L.P.

 地址 Endereço  : One Stamford Forum, 201 Tresser Boulevard, Stamford, Connecticut 06901-3431, United 

States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 理查德．歐文．曼尼恩 MANNION, Richard, Owen, 愛德華．帕特里克．奧唐奈 O’DONNELL, 

Edward, Patr ick, 威廉．亨利．麥克納 McKENNA, Wil l iam, Henry, 黃海涌 HUANG, 

Haiyong, Hugh 

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

ZL201210196662.1 2007/08/24 CN 102743355B 2014/12/24
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[51] 分類 Classificação  : A61K9/22, A61K9/32, A61K45/00, A61K45/06, A61K31/485, A61K47/34, A61P25/04

[54] 標題 Título  : 含有阿片類鎮痛劑的抗篡改口服藥物劑型。

   Formas de dosagem farmacêutica oral resistente à adulteração contendo um analgésico 

opiáceo.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及包含阿片類鎮痛劑的藥物劑型（例如抗篡改劑型）以及其製備方法、用途和治療方

法。 

 附圖 Figura : 

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

2006/08/25 60/840,244 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001711

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/03/20

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/06/26

[73] 權利人 Titular : 普羅特克納有限公司

   PROTECHNA S.A.

 地址 Endereço  : Avenue de la Gare 14, CH-1701 Fribourg, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

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

ZL201110263313.2 2011/09/02 CN 102442458B 2014/12/24

[51] 分類 Classificação  : B65D19/02, B65D19/38

[54] 標題 Título  : 用於液體的運輸和存儲容器。

   Recipiente de transporte e de armazenamento para líquidos.

[57] 摘要 Resumo  : 一種用於液體的運輸和存儲容器（10），帶有塑料內部容器（11）、特別是由金屬格柵框架或鋼

板製成的外部護套（14）以及類似托盤的基座（13），基座（13）裝備成通過堆垛卡車、堆垛起重

機或類似運輸裝置來搬運，其中，基座具有用於支承內部容器的底板（18）和帶有支承腳的基

架，其中，底板具有用於內部容器的支承表面和支承邊緣，支承邊緣通過底板擋板與支承表面

隔開，並佈置在外部護套的下邊緣（17）和基架之間，其中，至少在一個接合點處，通過經由支

承邊緣作用在基架上的結合裝置將外部護套的下邊緣摩擦地連接到基架上，其中，底板擋板在

接合點處的區域內具有降低的擋板。 

 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

2010/09/06 102010040270.2 德國 Alemanha

[21] 編號 N.º  : J/001713

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/03/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/06/26

[73] 權利人 Titular : 艾伯維巴哈馬有限公司

   ABBVIE BAHAMAS LTD.

 地址 Endereço  : Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, Nassau, Bahamas

 國籍 Nacionalidade  : 巴哈馬 Baamiana 

[72] 發明人 Inventor : B．利波爾德, K．羅森布拉特, P．赫利希, R．戈克黑爾, L．普拉薩德, J．米勒, E．A．施米特, J．

B．莫里斯

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

ZL201180023346.8 2011/03/08 CN 103118681B 2015/02/18

[51] 分類 Classificação  : A61K31/4965, A61K31/498, A61K31/395, A61K9/20, A61K47/30, A61P31/14

[54] 標題 Título  : 固體組合物。

   Composições sólidas.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明表徵包括無定形化合物I的固體組合物。本發明的固體分散體還包含可藥用親水性聚合

物和可藥用表面活性劑。化合物I可以配製在無定形固體分散體中，該分散體包括可藥用親水

性聚合物和優選的可藥用表面活性劑。 

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

2010/03/10 61/339,964 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001715

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/03/30

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/06/26

[73] 權利人 Titular : Z-醫療有限責任公司

   Z-MEDICA, LLC

 地址 Endereço  : 4 Fairfield Boulevard, Wallingford, Connecticut 06492 United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : R．休伊, D．洛, D．J．伯恩斯, G．巴薩多那, F．X．赫西

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

ZL200780039308.5 2007/07/20 CN 101541274B 2014/12/31

[51] 分類 Classificação  : A61F13/00, A61L15/16

[54] 標題 Título  : 基於黏土的止血劑及其輸送裝置。

   Agentes hemostáticos à base de argila e dispositivos para a sua entrega.

[57] 摘要 Resumo  : 一種用於促進血液凝結的裝置包括微粒形式的黏土材料和用於容納黏土材料的容器。容器的

至少部分通過網限定。另一種裝置包括紗布基底和佈置在紗布基底上的黏土材料。另一種裝

置是繃帶，包括基底、安裝在基底上的網和保持在網內的黏土材料微粒。一種止血海綿包括基

底、佈置在基底的第一表面上的止血材料、和佈置在基底的第二表面上的釋放劑。釋放劑佈置

在基底的創傷接觸表面上。當處理出血創傷時，止血海綿的應用導致止血材料的至少部分與通

過釋放劑和通過基底的血液接觸。 
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[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2006/10/30 11/590,427 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001716

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/03/30

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/06/26

[73] 權利人 Titular : 阿塞勒隆製藥公司

   ACCELERON PHARMA INC.

 地址 Endereço  : 128 Sidney Street, Cambridge, MA 02139, U.S.A

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : J．克諾普夫, J．西赫拉, R．庫馬

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

ZL200880011454.1 2008/02/01 CN 101687016B 2014/12/31

[51] 分類 Classificação  : A61K38/18, A61P35/00, A61P19/08, A61P19/10

[54] 標題 Título  : 活化素-ACTRIIA拮抗劑和促進癌症患者骨骼生長的用途。

   Antagonistas de «activin-actriia» e o uso para promover o crescimento ósseo em pacientes 

com cancro.

[57] 摘要 Resumo  : 在某些方面，本發明提供了促進骨骼生長並增加骨密度，以及治療多發性骨髓瘤的組合物和

方法。 

 附圖 Figura : 

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

2007/02/09 60/900,580 美國 Estados Unidos da América

2007/05/31 60/932,762 美國 Estados Unidos da América

2007/06/26 60/937,365 美國 Estados Unidos da América

2007/10/25 61/000,528 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001719

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/04/02

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/06/26

[73] 權利人 Titular : 全球行動關心有限公司

   GLOBAL ACTION CARE LIMITED

 地址 Endereço  : Flat A, 15/F, Hillier Commercial Bldg., 65-67 Bonham Strand East, Sheung Wang, 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 : A．J．施溫多爾夫;  Al ice Jean SCH WINGENDOR F, G．O．杜蘭德 Gabriel Ol iv ier 

DURAND

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

ZL201180015188.1 2011/02/10 CN 102811648B 2015/01/07
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[51] 分類 Classificação  : A47G9/10, A47C7/38, A61F5/01

[54] 標題 Título  : 睡眠用頭頸枕。

   Almofada de cabeça/pescoço para dormir.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種支承性睡眠用頭頸枕，其包括：枕，該枕具有處於該枕內部的骨架結構支承部；

以及帶扣/背帶系統，該帶扣/背帶系統固定至骨架結構，其中，所述骨架結構支承部完全容納

在所述枕中，並且所述骨架結構支承部包括可調節的三個部件：頸部骨架支承部、臂部骨架以

及上背部骨架。本發明還可以在休閒、觀看電視、玩視頻遊戲、賭博等的同時被用於清醒時的

舒適性和支承。本發明還可以用於具有頸部損傷的人的頭部和頸部支承，或者防止交通期間的

頸部損傷。 

 附圖 Figura : 

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

2010/03/22 12/659,814 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001720

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/04/02

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/06/26

[73] 權利人 Titular : 麥迪科製鎖公司

   MEDECO SECURITY LOCKS, INC.

 地址 Endereço  : P.O. Box 3075, Salem, VA 24153-0330, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : P．H．．菲爾德 FIELD, Peter H., D．P．．薩瑟蘭 SUTHERLAND, David P., G．哈特曼 

HARTMAN, Glenn, M．本濟 BENZIE, Mark, W．丹哈爾特 DANNHARDT, Walt, K．加

利赫爾 GALLIHER, Kevin, D．博達瓦恩 BOADWINE, Dan, C．T．．羅伯遜ROBERSON, 

Clyde T.

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

ZL200980119119.8 2009/03/27 CN 102046903B 2015/02/04

[51] 分類 Classificação  : E05B27/00

[54] 標題 Título  : 圓筒鎖和輔助鎖定機構。

   Fechadura cilíndrica e um mecanismo de fecho auxiliar.

[57] 摘要 Resumo  : 一種包括輔助鎖定機構的鎖栓銷鎖，該輔助鎖定機構包括輔助鎖定銷從而提供了除鎖栓銷提

供的鎖定外的增強鎖定，因此如果鎖栓被撬開或撞入其解鎖位置時，鎖仍然被鎖定。 

 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

2008/03/27 61/039,864 美國 Estados Unidos da América

發明專利之保護

Protecção de Patente de Invenção

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的發明專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

I/000374 2015/06/16 2015/06/16 Gaming Partners International

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/000454 2015/06/26 Shuffle Master, Inc. 第98條，連同第9條第1款a）項和第61條，以及第9條第1款f）項。

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 

61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

I/001184 2015/06/26 續天曙 第98條，連同第9條第1款a）項和第61條，以及第9條第1款f）項。

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 

61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

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

I/000450 2015/06/19 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Shuffle Master, Inc. SHFL entertainment, Inc.
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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

I/000450 2015/06/19 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

SHFL entertainment, Inc. Bally Gaming, Inc., com sede em 6601 

South Bermuda Road, Las Vegas, Neva-

da 89119, United States of America

更正

Rectificações

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se o seguinte:

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/017436

N/017437

N/017438

N/017439

N/017440

N/017441

國籍（20 05年8月3日第31期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Nacionalidade (B.O. da RAEM n.º 31, 

II Série, de 3 de Agosto de 2005)

馬來西亞

Malaia

馬恩島

Ilha de Man

N/088448

N/088449

N/088450

N/088451

N/088452

N/088453

N/088454

N/088455

N/088456

國籍（20 14年9月3日第36期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Nacionalidade (B.O. da RAEM n.º 36, 

II Série, de 3 de Setembro de 2014)

瑞士

Suíça

盧森堡

Luxemburguesa

N/091139

N/091140

商標圖案（2015年1月7日第1期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca (B.O. da RAEM n.º 1, 

II Série, de 7 de Janeiro de 2015)

N/093143 商標圖案（2015年1月21日第3期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca (B.O. da RAEM n.º 3, 

II Série, de 21 de Janeiro de 2015)

N/096887

N/096888

N/096889

地址（20 15年6月17日第24期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Sede (B.O. da RAEM n.º 24, II Série, 

de 17 de Junho de 2015)

3rd Floor, 80 St. Martin’s Lane, 

London WC2N 3AA, United King-

dom

3rd Floor, 80 St. Martin’s Lane, 

London WC2N 4AA, United King-

dom
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程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/098552 服務名單（2015年7月1日第26期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Lista de serviços (B.O. da RAEM n.º 26, 

II Série, de 1 de Julho de 2015)

……termas, e edifícios residenciais; 

prestação de páginas na Internet 

apresentando informações de for-

mação de exercício e preparação 

física e desportivos e assessoria 

formação, rastreamento de treino 

e gravação de formação e treinos; 

……

……termas, e edifícios residenciais; 

fornecendo um site na Internet com 

informações sobre exercício e trei-

no de preparação física e desporto 

e aconselhamento sobre treino, ras-

treamento de treino e gravação de 

formação e treinos; ……

二零一五年七月一日於經濟局——局長 蘇添平

Direcção dos Serviços de Economia, 1 de Julho de 2015. 

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

（是項刊登費用為 $725,995.00）
(Custo desta publicação $ 725 995,00)



印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 售 價 $376.00

PreÇo deste nÚMero $ 376,00
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