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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/106919

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/12/09

[730] 申請人 Requerente : Wide Progress Global Limited

 地址 Endereço : PO Box 957, Offshore Incorporations Centre Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育和娛樂服務；娛樂；提供娛樂資訊、教育、訓練、出版的線上服務；在線培訓服務；線上娛

樂（遊戲）；出版線上電子書和電子期刊；透過網站提供娛樂信息；從M P3網站提供數位音樂

（不可下載）；提供娛樂或教育領域資訊的網站；提供具有娛樂資訊的網站；提供與行動電話

和手持式電子產品有關的娛樂資訊網站；透過網站提供具有上傳、儲存、分享、查看和張貼圖

片、音訊、視訊、線上期刊、書籍、期刊、報紙、網誌（廣告宣傳冊除外）、雜誌的出版服務；提

供具有書籍、期刊、報紙、雜誌出版的網站；娛樂服務，亦即提供一個具有不可下載音樂、音樂

會、遊戲、動畫片和文化活動的視訊、不可下載電視節目和電影的網站，提供娛樂領域的網際

網路網站；提供娛樂網站；透過網站提供與電腦、資訊管理、網際網路、電腦網路及電腦安全

領域有關的教育資訊；提供與教育及娛樂有關之線上資訊服務；經由全球通信網路提供新聞

時事報告和娛樂資訊；出版書籍、教學手冊、手冊；電子出版，亦即與電腦、運算、C D和DV D

的通訊產品及娛樂有關的電子出版、透過網際網路和通訊網絡發行文本、音訊、視訊和多媒體

內容；經由全球電腦網路和無線設備提供鈴聲、圖片和音樂；提供與娛樂和教育有關的網站；

娛樂服務，亦即透過網際網路和通信網路提供的電腦遊戲；電視和廣播節目製作，不包括以預

錄製的音樂表演或音樂視訊為主要內容的節目製作。  

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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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橘色、白色、灰色，如圖所示。 

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

2015/06/10 86/658,654 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/112144

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/01

[730] 申請人 Requerente : 揚子江藥業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省泰州市揚子江南路1號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用營養粉（營養食品）；冰淇淋；酵母；食用芳香劑；攪稠奶油製劑；家用嫩肉劑；咖啡；

茶；茶飲料；糖；口香糖；糕點；穀類製品；麵條；以穀物為主的零食小吃；食用澱粉；調味品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112145

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/01

[730] 申請人 Requerente : 揚子江藥業集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省泰州市揚子江南路1號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫藥製劑；心電圖電極用化學導體；微生物用營養物質；醫用氣體；人用藥；消毒劑；放射性藥

品；原料藥；醫用營養品；淨化劑；獸醫用藥；醫用保健袋；蟲草雞精。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112157

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/01

[730] 申請人 Requerente : 安娜貝拉珠寶有限公司 

 地址 Endereço : 澳門大堂街永基大廈第1座地下E舖 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 黃金，珠寶，貴重金屬製首飾。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/112520

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : 非醫用、非獸醫用化學試劑；食物防腐用化學品；食品工業用酶；食品工業用穀蛋白；工業用粘

合劑；食品工業用藻酸鹽；非醫用、非獸醫用幹細胞；氣體淨化劑；耐酸化學物質；生產用抗氧

化劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112521

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；消毒劑；醫用營養品；嬰兒食品；空氣淨化製劑；滅微生物劑；動物用蛋白質補充劑；牙

用研磨劑；醫用膠帶；衛生巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112522

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序（程序）；電子出版物（可下載）；計算機遊戲軟件；可下載的計算機應用

軟件；計步器；網路通訊設備；嬰兒監控器；防事故、防輻射、防火用服裝；計量儀錶；食物分析

儀器。  



N.º 46 — 16-11-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 22449

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112523

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 醫療器械和儀器；醫用診斷設備；醫療分析儀器；醫用測試儀；矯形用物品；理療設備；牙科設

備和儀器；醫用X光管；助聽器；人造外科移植物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112524

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告版面設計；廣告空間出租；商業管理輔助；組織商業或廣告交易會；商業中介服務；

進出口代理；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；替他人採購（替其他企業購買商品或服

務）；辦公機器和設備出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112525

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 無線電廣播；信息傳送；計算機終端通訊；提供數據庫接入服務；衛星傳送；計算機輔助信息和

圖像傳送；數據流傳輸；調制解調器出租；語音郵件服務；無線電通信。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112526

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 火警報警器出租；保險箱出租；失物招領；交友服務；計算機軟件許可（法律服務）；知識產權諮

詢；知識產權許可；計劃和安排婚禮服務；安全及防盜警報系統的監控；在線社交網絡服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112527

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : 非醫用、非獸醫用化學試劑；食物防腐用化學品；食品工業用酶；食品工業用穀蛋白；工業用粘

合劑；食品工業用藻酸鹽；非醫用、非獸醫用幹細胞；氣體淨化劑；耐酸化學物質；生產用抗氧

化劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112528

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；消毒劑；醫用營養品；嬰兒食品；空氣淨化製劑；滅微生物劑；動物用蛋白質補充劑；牙

用研磨劑；醫用膠帶；衛生巾。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112529

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序（程序）；電子出版物（可下載）；計算機遊戲軟件；可下載的計算機應用

軟件；計步器；網路通訊設備；嬰兒監控器；防事故、防輻射、防火用服裝；計量儀錶；食物分析

儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112530

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 醫療器械和儀器；醫用診斷設備；醫療分析儀器；醫用測試儀；矯形用物品；理療設備；牙科設

備和儀器；醫用X光管；助聽器；人造外科移植物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112531

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告版面設計；廣告空間出租；商業管理輔助；組織商業或廣告交易會；商業中介服務；

進出口代理；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；替他人採購（替其他企業購買商品或服

務）；辦公機器和設備出租。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112532

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 無線電廣播；信息傳送；計算機終端通訊；提供數據庫接入服務；衛星傳送；計算機輔助信息和

圖像傳送；數據流傳輸；調制解調器出租；語音郵件服務；無線電通信。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112533

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 火警報警器出租；保險箱出租；失物招領；交友服務；計算機軟件許可（法律服務）；知識產權諮

詢；知識產權許可；計劃和安排婚禮服務；安全及防盜警報系統的監控；在線社交網絡服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112534

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；洗髮劑；去污粉；拋光製劑；研磨劑；芳香劑（香精油）；非醫用漱口劑；香；寵物用香

波；空氣芳香劑。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112535

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 生物學研究；技術諮詢；質量檢測；質量評估；化學分析；技術研究；材料測試；包裝設計；室內

裝飾設計；服務器託管。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112536

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療診所服務；醫藥諮詢；醫療輔助；遠程醫學服務；飲食營養指導；療養院；健康諮詢；水產

養殖服務；與人類疾病治療相關的醫學分析服務；醫療服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112537

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；洗髮劑；去污粉；拋光製劑；研磨劑；芳香劑（香精油）；非醫用漱口劑；香；寵物用香

波；空氣芳香劑。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112538

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 生物學研究；技術諮詢；質量檢測；質量評估；化學分析；技術研究；材料測試；包裝設計；室內

裝飾設計；服務器託管。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112539

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療診所服務；醫藥諮詢；醫療輔助；遠程醫學服務；飲食營養指導；療養院；健康諮詢；水產

養殖服務；與人類疾病治療相關的醫學分析服務；醫療服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112580

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 得寶建築集團有限公司

   GRUPO DE CONSTRUÇÕES TOP, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路599號羅德禮商業大廈16樓

   Avenida da Praia Grande, nº599, Edifício Comercial Rodrigues, 16º andar, em Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建造、監管、維修保養、土木及機電建設，包括屋宇、樓房、廠房、綜合建築、地基、斜坡鞏固、

填海、馬路、下水道、天橋、橋樑的項目。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/112581

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 得寶建築集團有限公司

   GRUPO DE CONSTRUÇÕES TOP, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路599號羅德禮商業大廈16樓

   Avenida da Praia Grande, nº599, Edifício Comercial Rodrigues, 16º andar, em Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建造、監管、維修保養、土木及機電建設，包括屋宇、樓房、廠房、綜合建築、地基、斜坡鞏固、

填海、馬路、下水道、天橋、橋樑的項目。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/112582

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/15

[730] 申請人 Requerente : 得寶建築集團有限公司

   GRUPO DE CONSTRUÇÕES TOP, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路599號羅德禮商業大廈16樓

   Avenida da Praia Grande, nº599, Edifício Comercial Rodrigues, 16º andar, em Macau

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建造、監管、維修保養、土木及機電建設，包括屋宇、樓房、廠房、綜合建築、地基、斜坡鞏固、

填海、馬路、下水道、天橋、橋樑的項目。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、紅色和白色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/112762

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : 非醫用、非獸醫用化學試劑；食物防腐用化學品；食品工業用酶；食品工業用穀蛋白；工業用粘

合劑；食品工業用藻酸鹽；非醫用、非獸醫用幹細胞；氣體淨化劑；耐酸化學物質；生產用抗氧

化劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112763

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；洗髮劑；去污粉；拋光製劑；研磨劑；芳香劑（香精油）；非醫用漱口劑；香；寵物用香

波；空氣芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112764

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；消毒劑；醫用營養品；嬰兒食品；空氣淨化製劑；滅微生物劑；動物用蛋白質補充劑；牙

用研磨劑；醫用膠帶；衛生巾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112765

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序（程序）；電子出版物（可下載）；計算機遊戲軟件；可下載的計算機應用

軟件；計步器；網路通訊設備；嬰兒監控器；防事故、防輻射、防火用服裝；計量儀錶；食物分析

儀器。  



N.º 46 — 16-11-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 22457

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112766

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 醫療器械和儀器；醫用診斷設備；醫療分析儀器；醫用測試儀；矯形用物品；理療設備；牙科設

備和儀器；醫用X光管；助聽器；人造外科移植物。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112767

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；廣告版面設計；廣告空間出租；商業管理輔助；組織商業或廣告交易會；商業中介服務；

進出口代理；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；替他人採購（替其他企業購買商品或服

務）；辦公機器和設備出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112768

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 無線電廣播；信息傳送；計算機終端通訊；提供數據庫接入服務；衛星傳送；計算機輔助信息和

圖像傳送；數據流傳輸；調制解調器出租；語音郵件服務；無線電通信。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/112769

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 生物學研究；技術諮詢；質量檢測；質量評估；化學分析；技術研究；材料測試；包裝設計；室內

裝飾設計；服務器託管。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112770

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療診所服務；醫藥諮詢；醫療輔助；遠程醫學服務；飲食營養指導；療養院；健康諮詢；水產

養殖服務；與人類疾病治療相關的醫學分析服務；醫療服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112771

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/21

[730] 申請人 Requerente : 深圳碳雲智能科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 火警報警器出租；保險箱出租；失物招領；交友服務；計算機軟件許可（法律服務）；知識產權諮

詢；知識產權許可；計劃和安排婚禮服務；安全及防盜警報系統的監控；在線社交網絡服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112865

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/22

[730] 申請人 Requerente : A.S.Watson TM Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas não alcoólicas; águas minerais (bebidas); águas gaseificadas; bebidas de sumos de 

fruta não alcoólicas; sumos de frutas; sumos de vegetais (bebidas); água de soda; água (be-

bidas); preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/112866

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/06/22

[730] 申請人 Requerente : 瑞麟工程有限公司 

 地址 Endereço : 澳門河邊新街278號豐順新邨第3座地下I座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 室內裝潢修理，空調設備的安裝和修理，室內裝潢，商業攤位及商店的建築。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/113232

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/01

[730] 申請人 Requerente : 卓績控股有限公司

   BEST MERIT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及

奶製品，食用油和油脂，罐頭食品（鮑魚）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色及黑色（如圖所示）。 
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[210] 編號 N.º : N/113233

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/01

[730] 申請人 Requerente : 卓績控股有限公司

   BEST MERIT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味香料，飲用冰，辣

椒醬（XO醬）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色及黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/113234

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/01

[730] 申請人 Requerente : 卓績控股有限公司

   BEST MERIT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 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 : 金色及黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/113294

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/06

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabão líquido; sabão líquido para o corpo; gel para o duche; sais de banho; exfoliantes para 

o corpo; loções para o corpo anti-sudorífica; sprays para o corpo; champôs; amaciadores de 

cabelo; loções para penteados; máscaras para os olhos; hidratantes faciais; produtos para 

limpeza facial; tónicos; preparados para o tratamento dos lábios; máscaras; loções para o 
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corpo; protecção solar para o corpo; preparações para os cuidados do corpo; preparações 

para cuidados dos pés; cosméticos; preparados e outras substâncias para branqueamento 

de roupa; preparados para limpeza, polimento, esfrega e abrasivos, sabonetes, artigos de 

perfumaria, óleos essenciais e dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113336

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/07

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de marketing, publicidade e promoção; distribuição de folhetos promocionais; 

serviços de gestão e consultoria comercial; serviços de gestão e consultoria de lojas de 

venda a retalho; serviços de vendas a retalho em supermercado; serviços de gestão de ven-

das; encomenda de vendas a retalho (on-line), por grosso (on-line), pelo correio, telefone, 

Internet e outros meios computorizados on-line, serviços de venda (on-line) e distribuição 

(on-line); serviços de compras electrónicos; serviços de publicidade na loja e gerais; servi-

ços de pesquisa de mercado e avaliação; serviços de lojas de vendas a retalho relacionados 

com artigos de toilette, preparados de limpeza para uso pessoal, perfumaria, cosméticos, 

preparados para o tratamento da pele, preparados farmacêuticos e sanitários, estojos de 

primeiros socorros, dentífricos, preparados para cuidados pessoais, correntes para chaves, 

fechaduras, máquinas de barbear, máquinas de barbear electrónicas, navalhas para a bar-

ba, escovas de dentes, escovas de dentes electrónicas, pentes, esponjas, molduras, espelhos, 

utensílios e recipientes para fins domésticos, artigos de vidro, porcelana, cristais e faiança, 

faqueiros e louças de mesa, equipamentos áudio e/ou visuais e dispositivos periféricos, cal-

culadoras, computadores, software para computador, hardware para computador, máqui-

nas fotográficas, negativos, equipamento para o processamento de dados, aparelhos para 

gravação, transmissão, ou reprodução de som ou imagens, suportes de registo magnéticos, 

cassetes de vídeo, cassetes de música, discos para gravação, cassetes e discos prégravados, 

joalharia, relógios e cronómetros, papel, cartão e produtos feitos nestes materiais, mate-

riais impressos, livros, revistas, cartazes, jornais, artigos de papelaria, instrumentos para 

escrita, cartas de jogar, artigos feitos de couro e de imitações de couro, arcas e sacos de 

viagem, malas de viagem, sombrinhas, bengalas, sacos e malas não incluídos noutras clas-

ses, artigos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, jogos e brinquedos, artigos de ginástica 

e de desporto, comidas e bebidas, alimentos em conserva, aperitivos, confeitaria, bebidas 

alcoólicas e/ou não alcoólicas, cervejas, tabaco, cigarros, artigos para fumadores, fósforos, 

vendas para terceiros; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113337

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/07

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de cartão de crédito e de débito; serviços de cartão de desconto; serviços de car-

tões de despesas; serviços de cartão de valor armazenado; processamento de pagamentos 

relativo aos serviços supracitados; serviços de assessoria e consultoria relacionado com os 

serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113348

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/08

[730] 申請人 Requerente : John Masters Organics, Inc.

 地址 Endereço : 30852 Huntwood Avenue, Hayward, California 94544, 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 loja de venda a retalho para produtos de cuidados pessoais, cosméticos, pro-

dutos de toilette, produtos para os cuidados do corpo, produtos para os cuidados da pele, 

produtos para os cuidados do cabelo, fragrâncias para uso pessoal e tratamentos de beleza, 

velas, escovas, aplicadores e utensílios para uso cosmético, escovas para o cabelo e acessó-

rios de toilette, produtos para os cuidados de animais de estimação incluindo champôs e 

produtos amaciadores; serviços de loja de venda a retalho em linha para produtos de cui-

dados pessoais, cosméticos, produtos de toilette, produtos para os cuidados do corpo, pro-

dutos para os cuidados da pele, produtos para os cuidados do cabelo, fragrâncias para uso 

pessoal e tratamentos de beleza, velas, escovas, aplicadores e utensílios para uso cosmético, 

escovas para o cabelo e acessórios de toilette, produtos para os cuidados de animais de es-

timação incluindo champôs e produtos amaciadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/06/08 87/064,473 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/113349

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/08

[730] 申請人 Requerente : John Masters Organics, Inc.

 地址 Endereço : 30852 Huntwood Avenue, Hayward, California 94544, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de loja de venda a retalho para produtos de cuidados pessoais, cosméticos, pro-

dutos de toilette, produtos para os cuidados do corpo, produtos para os cuidados da pele, 

produtos para os cuidados do cabelo, fragrâncias para uso pessoal e tratamentos de beleza, 

velas, escovas, aplicadores e utensílios para uso cosmético, escovas para o cabelo e acessó-

rios de toilette, produtos para os cuidados de animais de estimação incluindo champôs e 

produtos amaciadores; serviços de loja de venda a retalho em linha para produtos de cui-

dados pessoais, cosméticos, produtos de toilette, produtos para os cuidados do corpo, pro-

dutos para os cuidados da pele, produtos para os cuidados do cabelo, fragrâncias para uso 

pessoal e tratamentos de beleza, velas, escovas, aplicadores e utensílios para uso cosmético, 

escovas para o cabelo e acessórios de toilette, produtos para os cuidados de animais de es-

timação incluindo champôs e produtos amaciadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/06/08 87/064,493 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/113359

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/08

[730] 申請人 Requerente : 唯一美容有限公司 

 地址 Endereço : 澳門倫斯泰特大馬路160-206號光輝商業中心17樓C 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，宣傳。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113360

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/08

[730] 申請人 Requerente : 唯一美容有限公司 

 地址 Endereço : 澳門倫斯泰特大馬路160-206號光輝商業中心17樓C 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 面部及身體皮膚美容、護理服務，面部及美體護理服務，個人皮膚分析、指導（美容服務），透

過護膚美容產品作皮膚顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113361

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/08

[730] 申請人 Requerente : 唯一美容有限公司 

 地址 Endereço : 澳門倫斯泰特大馬路160-206號光輝商業中心17樓C 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 面部及身體皮膚美容、護理服務，面部及美體護理服務，個人皮膚分析、指導（美容服務），透

過護膚美容產品作皮膚顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113387

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/11

[730] 申請人 Requerente : 唯一美容有限公司 

 地址 Endereço : 澳門倫斯泰特大馬路160-206號光輝商業中心17樓C 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 面部及身體皮膚美容、護理服務，面部及美體護理服務，個人皮膚分析、指導（美容服務），透

過護膚美容產品作皮膚顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/113388

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/11

[730] 申請人 Requerente : 唯一美容有限公司 

 地址 Endereço : 澳門倫斯泰特大馬路160-206號光輝商業中心17樓C 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 面部及身體皮膚美容、護理服務，面部及美體護理服務，個人皮膚分析、指導（美容服務），透

過護膚美容產品作皮膚顧問服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 棕色如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/113415

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/12

[730] 申請人 Requerente : Pharr Yarns, LLC

 地址 Endereço : Pharr Yarns, LLC, 100 Main Street, McAdenville, North Carolina 28101, United States of 

America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Carpetes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113557

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/18

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Pesquisa comercial e de mercado, estudos económicos para fins de negócios; pesquisa de 

opinião para pesquisa de mercado e análise dos dados recolhidos a partir da pesquisa de 

opinião e da reacção à publicidade, previsões económicas; estudos de mercado, inquéritos 

e investigação para fins de negócios, preparação de estatísticas comerciais; análise de ne-

gócios por perito, agências de informações comerciais; serviços de informação económica 

para fins empresariais; análise do resultado de pesquisas, estudos e inquérito na área de 

assuntos económicos e comerciais; pesquisa comercial, informação e aconselhamento aos 

consumidores, serviços de consultadoria empresarial, compilação de estatísticas, assistên-

cia na direcção de empresas comerciais ou industriais, informações comerciais e conselhos 

para os consumidores, análise do preço de custo, compilação de informação numa base de 

dados informática.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113691

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/20

[730] 申請人 Requerente : HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

 地址 Endereço : Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Holanda

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, cinzento, vermelho, azul, vários tons de verde.

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

2016/03/02 0991375 比利時-盧森堡-荷蘭 Benelux

[210] 編號 N.º : N/113725

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/21

[730] 申請人 Requerente : 劉欣珏 

 地址 Endereço : 澳門倫斯泰大馬路297-303號，澳門凱旋門23E 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : 花邊及剌綉、飾帶及編帶，鈕扣，領鈎扣，飾針及縫針，假花。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色字，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/113726

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/21

[730] 申請人 Requerente : 劉欣珏 

 地址 Endereço : 澳門倫斯泰大馬路297-303號，澳門凱旋門23E 

 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，女裝成衣。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色字，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/113769

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : Kenneth Cole Productions, Inc.

 地址 Endereço : 603 West 50th Street, New York, NY 10019, United States Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos, óculos de sol, armações para óculos e óculos de sol, lentes, estojos, cordões e cor-

rentes; armações ópticas, óculos de leitura e acessórios para óculos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/12 1767645 加拿大 Canadá

[210] 編號 N.º : N/113770

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : Kenneth Cole Productions, Inc.

 地址 Endereço : 603 West 50th Street, New York, NY 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 : 14

[511] 產品 Produtos : Joalharia, relógios, pulseiras para relógios, estojos para relógios, relógios de parede e mesa, 

botões de punho, clipes para gravatas, pulseiras, correntes para chaves, molas para dinhei-

ro (notas).

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/12 1767645 加拿大 Canadá

[210] 編號 N.º : N/113771

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : Kenneth Cole Productions, Inc.

 地址 Endereço : 603 West 50th Street, New York, NY 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 : 18

[511] 產品 Produtos : Bagagem, correias para bagagem, malas de viagem, malas de viagem para roupa, sacos de 

mão, bolsas, malas de mão para a noite, sacos de lona para compras, sacos para atletismo, 

mochilas, sacos de estopa, sacos de praia, sacos para fraldas, sacos para cosméticos, sacos 

escolares, sacos para sapatos, estojos para artigos de toilete, carteiras, pastas para docu-

mentos, pastas (malas) sem pegas (tipo portfólio), estojos para documentos, portfólios, pas-

tas, estojos para cartões de visitas, chapéus-de-chuva; carteiras, estojos cosméticos, sacos 

de produtos de higiene pessoal vendidos vazios, estojos para artigos de joalharia, estojos 

para óculos, estojos para computadores, carteiras para passaporte, carteiras para cartões, 

estojos para transporte de  telemóveis e computadores portáteis; mochilas; sacos para com-

putadores; agendas de bolso, malas de mão para a noite feito em couro e tecido, bolsas para 

usar à cintura; carteiras para notas, carteiras para cartões de visita, carteiras para cartões 

de crédito, estojos para chaves, porta-moedas; sacos para compras, bolsas com cordão, ma-

las para mensageiros.
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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

2016/02/12 1767645 加拿大 Canadá

[210] 編號 N.º : N/113772

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/22

[730] 申請人 Requerente : Kenneth Cole Productions, Inc.

 地址 Endereço : 603 West 50th Street, New York, NY 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 : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, nomeadamente vestuário (formal/fatos) para negócios, vestuário casual, ves-

tuário desportivo, vestuário de maternidade, blusas, vestidos, camisas, saias, fatos, camiso-

las curtas, t-shirts, camisas, camisolas de lã, casacos desportivos, casacos curtos, saias para 

senhora, calças, calções, blazers, smokings, calças, coletes, cachecóis e gravatas; vestuário 

feito por medida, nomeadamente fatos, saias para senhora, casacos curtos, casacos, ves-

tidos, calças, saias, camisas e blusas; vestuário desportivo; camisas de malha, camisas de 

tecido, camisolas para treino, calças de ganga (denim), calças de ganga; vestuário exterior 

nomeadamente vestuário de inverno, casacos curtos e casacos, e roupa de lazer, vestuário 

impermeável, impermeáveis, chapéus para a chuva, casacos de desporto, casacos de couro 

e casacos curtos, sobretudos, casacos curtos e casacos de tecido; roupa interior, roupa inte-

rior para senhora, robes e fatos de banho, roupa de dormir, roupa de lazer, pijamas, cami-

sas de noite, casacos domésticos, roupões de noite; acessórios de vestuário, nomeadamente 

luvas, mitenes, peúgas, cintos, meias para senhora, meias de vidro; vestuário para o pesco-

ço, nomeadamente lenços e gravatas; chapelaria, nomeadamente bonés, chapéus, bonés de 

malha e viseiras; calçado casual, calçado para a noite, sapatos para vestidos, calçados, bo-

tas, sandálias, chinelos, calçado para crianças, calçado desportivo, sapatilhas, espadrilhas.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/12 1767645 加拿大 Canadá

[210] 編號 N.º : N/113790

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[730] 申請人 Requerente : 廈門天洽餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廈門市思明區長青北里108號107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 : 加奶可可飲料；加奶咖啡飲料；茶；甜食；冰茶；茶飲料；糕點；冰淇淋；含牛奶的巧克力飲料；

巧克力飲料；糖果；餡餅；麵包；（意式）麵食；以穀物為主的零食小吃；餅乾；布丁；穀類製品。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113791

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[730] 申請人 Requerente : 廈門天洽餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廈門市思明區長青北里108號107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 : 無酒精果汁；奶茶（非奶為主）；無酒精果汁飲料；以蜂蜜為主的無酒精飲料；無酒精果茶；果

汁；無酒精混合果汁；水（飲料）；礦泉水（飲料）；果汁冰水（飲料）；蔬菜汁（飲料）；葡萄汁；

番茄汁；乳清飲料；汽水；不含酒精的蘋果酒；蘇打水；花生奶（軟飲料）；蔬菜汁（飲料）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113792

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[730] 申請人 Requerente : 廈門天洽餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廈門市思明區長青北里108號107室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告傳播；廣告版面設計；廣告宣傳欄的製備；廣告；計算機網絡上的在線廣告；為零售目的

在通訊媒體上展示商品；進出口代理；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；人事管理諮

詢；人員招收；廣告空間出租；特許經營的商業管理；民意測驗；商業評估；計算機數據庫信息

系統化；在計算機檔案中進行數據檢索（替他人）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113793

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[730] 申請人 Requerente : 廈門天洽餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廈門市思明區長青北里108號107室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；自助餐館；酒吧；咖啡館；自助餐廳；快餐館；餐廳；飯店；出租椅

子、桌子、桌布和玻璃器皿；提供野營場地設施；旅館預訂；快餐館；寄宿處；帳篷出租；假日野

營住宿服務；餐館。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113797

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[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；礦泉水（飲料）；碳酸水；無酒精飲料；果汁；果汁飲料；製飲料用糖漿；製飲料配料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113798

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[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 : 食物及飲品的批發和零售；酒精飲料、非酒精飲料、啤酒、糕點、酒類、肉製品、奶製品、新鮮水

果和蔬菜的批發及零售；煙的批發及零售；茶葉的批發及零售；文件之複印、影印和複製；文具

之批發及零售；服裝的批發及零售；鞋的批發及零售；帽的批發及零售；酒店管理諮詢；餐飲及

酒店管理諮詢；商業發展、管理和組織諮詢；商業管理輔助；有關酒店和餐館的發展、控股、組

織和經營的諮詢服務；經營和特許經營餐館和酒店以及其他提供食物和飲料的場所或設施的

諮詢和顧問服務；廣告；進出口代理；市場研究；公共關係；酒店提供的秘書服務；特許經營諮

詢服務；商業管理；商業行政；關於上述業務的諮詢服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113799

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/25

[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
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 供應食品及飲品；餐飲、餐館、外賣食品服務；酒吧、小吃店、咖啡廳、餐廳和食堂服務；快餐

店；提供接待、臨時住宿、酒店、汽車旅館、度假村和家庭旅館服務，酒店及家庭旅館的預約、

預訂、提供信息和安排的服務，自助餐廳、火鍋店、燒烤餐廳、生魚片和壽司吧、快餐櫃檯、酒

吧和休息室服務；提供食物和飲料服務（堂食及外賣）；提供會議和展覽的設施；宴會服務、多

功能廳出租、會議室出租；關於上述業務的諮詢服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113898

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/27

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabão líquido; sabão líquido para o corpo; gel para o duche; sais de banho; exfoliantes para 

o corpo; loções para o corpo anti-sudoríficas; sprays para o corpo; champôs; amaciadores 

de cabelo; loções para penteados; máscaras para os olhos; hidratantes faciais; produtos para 

limpeza facial; tónicos; preparados para o tratamento dos lábios; máscaras; loções para o 

corpo; protecção solar para o corpo; preparações para os cuidados do corpo; preparações 

para cuidados dos pés; cosméticos; preparados e outras substâncias para branqueamento de 

roupa; preparados para limpeza, polimento, esfrega e abrasivos, sabonetes, artigos de per-

fumaria, óleos essenciais e dentífricos; produtos de cuidados da pele, produtos de cuidados 

do cabelo, produtos de cuidados do corpo, produtos de cuidados da pele para os seios, per-

nas, manchas de gravidez, pele seca durante a gravidez, marcas de gravidez; espuma para o 

cabelo e sabão líquido; creme para aplicação após mudança de fraldas; loção para lavagem 

do cabelo e corpo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113993

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 太興環球發展有限公司

   Tai Hing Worldwide Development Limited

 地址 Endereço : 香港鰂魚涌海灣街1號華懋交易廣場2103-4室

   Suites 2103-04, 21st Floor, Chinachem Exchange Square, 1 Hoi Wan Street, Quarry Bay, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務；臨時住宿；製作及提供顧客享用之食物和飲料的餐廳或咖啡廳服務；中

式餐廳服務；製作熟食、半熟食或保藏的肉類、魚類、家禽類及蔬菜；海鮮火鍋餐廳服務；燒烤
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餐廳；提供麵條、米粥、串燒（烤鷄肉串）、肉食、烤魚、海鮮、青椒、蘑菇、洋葱及/或蔬菜、甜

品及其他食物和飲料的餐廳服務；餐飲及餐廳服務；提供與酒店、汽車旅館、餐廳及酒吧服務

相關的信息；包括外賣的餐廳及酒吧服務；提供餐廳、自助餐廳、快餐館、食堂、咖啡廳、餐飲、

酒吧間、餐館、健康食物及小食館、茶館、烘焙及備辦宴席服務；提供糖水、蜂蜜飲品、茶水、甜

品、含糖飲料、水果飲料、糖漿、無酒精飲料、麵包和餅乾之餐廳服務及外賣快餐服務；連鎖餐

廳；與食物、飲料、餐飲、餐廳和食堂服務相關的諮詢服務；用餐服務；酒店及餐廳預約、預訂

及信息服務；從計算機數據庫或通過互聯網或外聯網綫上提供有關食物和飲料製作、餐飲服

務、餐廳及酒吧服務信息；於餐廳內提供食物和飲料；提供餐廳服務；自助餐廳服務；酒館服

務；餐廳預訂服務；為旅客提供餐廳、酒吧間、食堂、酒吧及餐飲服務；外帶餐廳服務；主題餐廳

服務；提供飛機餐飲服務；航空餐飲服務；機場及航綫餐飲服務；為飛機提供餐飲服務；製作食

物和飲料以供在機場和航綫上享用；製作外賣食物和飲料；餐飲及外賣快餐服務；為學校兒童

提供之餐飲服務；麵店服務；提供冷熱飲料的餐廳；提供即食米粉[麵食]的餐廳；越式餐廳；提

供越南菜的餐廳；提供湯河粉、米粉、撈檬粉、湯檬粉、米粉扎肉、生牛肉、豬頸肉、鷄絲、越南

春卷、米紙卷及越南飲品的餐廳服務及外賣快餐服務；與前述服務有關之諮詢、信息及顧問服

務；所有包括在第43類的服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色及白色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/113994

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/29

[730] 申請人 Requerente : 太興環球發展有限公司

   Tai Hing Worldwide Development Limited

 地址 Endereço : 香港鰂魚涌海灣街1號華懋交易廣場2103-4室

   Suites 2103-04, 21st Floor, Chinachem Exchange Square, 1 Hoi Wan Street, Quarry Bay, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務；臨時住宿；製作及提供顧客享用之食物和飲料的餐廳或咖啡廳服務；中

式餐廳服務；製作熟食、半熟食或保藏的肉類、魚類、家禽類及蔬菜；海鮮火鍋餐廳服務；燒烤

餐廳；提供麵條、米粥、串燒（烤鷄肉串）、肉食、烤魚、海鮮、青椒、蘑菇、洋葱及/或蔬菜、甜

品及其他食物和飲料的餐廳服務；餐飲及餐廳服務；提供與酒店、汽車旅館、餐廳及酒吧服務

相關的信息；包括外賣的餐廳及酒吧服務；提供餐廳、自助餐廳、快餐館、食堂、咖啡廳、餐飲、

酒吧間、餐館、健康食物及小食館、茶館、烘焙及備辦宴席服務；提供糖水、蜂蜜飲品、茶水、甜

品、含糖飲料、水果飲料、糖漿、無酒精飲料、麵包和餅乾之餐廳服務及外賣快餐服務；連鎖餐

廳；與食物、飲料、餐飲、餐廳和食堂服務相關的諮詢服務；用餐服務；酒店及餐廳預約、預訂

及信息服務；從計算機數據庫或通過互聯網或外聯網綫上提供有關食物和飲料製作、餐飲服

務、餐廳及酒吧服務信息；於餐廳內提供食物和飲料；提供餐廳服務；自助餐廳服務；酒館服

務；餐廳預訂服務；為旅客提供餐廳、酒吧間、食堂、酒吧及餐飲服務；外帶餐廳服務；主題餐廳

服務；提供飛機餐飲服務；航空餐飲服務；機場及航綫餐飲服務；為飛機提供餐飲服務；製作食

物和飲料以供在機場和航綫上享用；製作外賣食物和飲料；餐飲及外賣快餐服務；為學校兒童

提供之餐飲服務；麵店服務；提供冷熱飲料的餐廳；提供即食米粉[麵食]的餐廳；越式餐廳；提

供越南菜的餐廳；提供湯河粉、米粉、撈檬粉、湯檬粉、米粉扎肉、生牛肉、豬頸肉、鷄絲、越南

春卷、米紙卷及越南飲品的餐廳服務及外賣快餐服務；與前述服務有關之諮詢、信息及顧問服

務；所有包括在第43類的服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色及白色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/114148

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/03

[730] 申請人 Requerente : 敏迪（嘉利）澳門有限公司

   MEDREICH KALI MACAU LDA.

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路205號泉福工業大廈12樓F座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 進出口，批發及零售（藥品，醫療保健品，維他命及營養補充劑，醫療用品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114170

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/04

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; servi-

ços de vendas a retalho de químicos; serviços de vendas a retalho de farmácia; serviços de 

vendas a retalho de produtos de cuidados de saúde, farmacêuticos, artigos de perfumaria, 

produtos de beleza e artigos de toilette, preparados de limpeza para uso pessoal, cosméti-

cos, preparados para o tratamento da pele, preparados farmacêuticos e sanitários, estojos 

de primeiros socorros, dentífricos, preparados para cuidados de saúde para uso pessoal, 

correntes para chaves, fechaduras, máquinas de barbear, máquinas de barbear electrónicas, 

navalhas para a barba, escovas de dentes, escovas de dentes electrónicas, pentes, esponjas, 

molduras, espelhos, utensílios e recipientes para fins domésticos, artigos de vidro, porcela-

na, cristais e faiança, faqueiros e louças de mesa, equipamentos áudio e/ou visuais e dispo-

sitivos periféricos, calculadoras, computadores, software informático, hardware para com-

putador, máquinas fotográficas, negativos, equipamento para o processamento de dados, 

aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagens, suportes de regis-

to magnéticos, cassetes de vídeo, cassetes de música, discos para gravação, cassetes e discos 

pré-gravados, artigos de joalharia, relojoaria e instrumentos cronométricos, papel, cartão 

e produtos feitos nestes materiais, materiais impressos, livros, revistas, cartazes, jornais, 

artigos de papelaria, instrumentos para escrita, cartas de jogar, artigos feitos de couro e de 

imitações de couro, arcas e sacos de viagem, malas de viagem, chapéus-de-chuva, bengalas, 

sacos e malas não incluídos noutras classes, artigos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, 
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jogos e brinquedos, artigos de ginástica e de desporto, comidas e bebidas, alimentos 

em conserva, aperitivos, artigos de confeitaria, bebidas alcoólicas e/ou não alcoóli-

cas, cervejas; serviços de informação e aconselhamento relacionados com serviços 

supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114318

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/09

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V.

 地址 Endereço : Nijborg 17, 3927 DA Renswoude, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméti-

cos, loções para o cabelo; dentífricos; produtos de cuidados de saúde e de beleza; artigos de 

higiene pessoal; toalhetes para bebés, toalhetes húmidos para fins higiénicos e cosméticos; 

algodão em forma de toalhetes para uso cosmético; preparações para cuidados da pele (ar-

tigos de higiene pessoal); sprays para uso no corpo (artigos de higiene pessoal); pó de talco 

(artigos de higiene pessoal); desodorizantes anti-transpirantes; desodorizantes corporais; 

tratamentos de caspa em forma de champôs; champôs medicinais; champôs; amaciadores 

para uso no cabelo; amaciadores em formas de spray para o couro cabeludo; amaciadores 

para a pele; preparados de beleza para o uso no cabelo; descolorantes para o uso no cabe-

lo; matérias corantes para o uso no cabelo; tintas para o cabelo; géis para o uso no cabelo; 

produtos para o cuidado do cabelo; gel de cabelo; hidratantes para o cabelo; espuma para o 

cabelo; neutralizadores para o cabelo; preparados para remover o cabelo; preparados para 

penteados; géis, loções, óleos, sabonetes de banho (não medicinais); preparados para o 

banho, não medicinal; óleos para hidratar a pele após banhos de sol; preparados para uso 

no duche; preparados para cuidados faciais (não medicinais); produtos de cuidados faciais 

(cosméticos); produtos de limpeza, em cremes, loções, máscaras, hidratantes, exfoliantes, 

sabonetes, em tónicos, de lavagens para o rosto (cosméticos); produtos de cuidados para 

o corpo (não medicinais); espumas, cremes, loções, leites, hidratantes, óleos, géis para a 

limpeza do corpo; pós para o corpo (sem ser para fins médicos); sprays (preparados) para 

o corpo (sem ser para uso médico); depilatórios; preparados para a lavagem da boca (não 

medicinais) para fins de higiene oral; preparados para cuidados orais (sem ser medicinais); 

preparados para limpeza oral (dentífricos); pastilhas para uso oral para a divulgação de 

placa dentária; preparados para limpeza do dente; pasta de dentes; bolas de algodão para 

uso cosmético; preparações para cuidados dos pés (não medicinais); produtos para cuida-

dos dos olhos (não medicinais); produtos de limpeza para os olhos; produtos cosméticos 

para as sobrancelhas, pestanas; remoção de maquilhagem dos olhos; lápis para os olhos; 

pestanas; delineador para os olhos; sombra para os olhos; pestanas postiças; produtos para 

uso no banho (não medicinais); produtos de limpeza para a acne (cosmético); fita cosmética 

para ocultar os mamilos (adesivos para fins cosméticos).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114319

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/09

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V.

 地址 Endereço : Nijborg 17, 3927 DA Renswoude, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; gessos, materiais para 

pensos; chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de 

animais nocivos; fungicidas, herbicidas; fraldas descartáveis para bebés feitas em papel; 

fraldas para bebés feitas de celulose; suplementos alimentares feitos principalmente de 

vitaminas; preparados de vitaminas; óleo de onagra para fins medicinais; suplementos die-

téticos de enzimas; suplementos dietéticos e nutricionais; soluções para lentes de contacto; 

toalhetes impregnados medicinais e anti-sépticos; remédios para a transpiração dos pés; 

gotas para os olhos; loções para os olhos para uso médico; hidratantes para os olhos para 

uso médico; pomada para os olhos para uso médico; emplastros para os olhos; colírio para 

os olhos; soluções para hidratação dos olhos em ligação com o uso de lentes de contacto; 

cápsulas para medicamentos; medicamentos para fins dentários; medicamentos para uso 

humano; medicamentos em forma de pastilhas; preparados para testes de gravidez; pensos 

sanitários femininos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114320

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/09

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V.

 地址 Endereço : Nijborg 17, 3927 DA Renswoude, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; servi-

ços de vendas a retalho de químicos; serviços de vendas a retalho de farmácia; serviços de 

vendas a retalho de produtos de cuidados de saúde, farmacêuticos, artigos de perfumaria, 

produtos de beleza e artigos de toilette, preparados de limpeza para uso pessoal, cosméti-

cos, preparados para o tratamento da pele, preparados farmacêuticos e sanitários, estojos 

de primeiros socorros, dentífricos, preparados cuidados de saúde para uso pessoal, cor-

rentes para chaves, fechaduras, máquinas de barbear, máquinas de barbear electrónicas, 

navalhas para a barba, escovas de dentes, escovas de dentes electrónicas, pentes, esponjas, 

molduras, espelhos, utensílios e recipientes para fins domésticos, artigos de vidro, porcela-

na, cristais e faiança, faqueiros e louças de mesa, equipamentos áudio e/ou visuais e dispo-

sitivos periféricos, calculadoras, computadores, software informático, hardware para com-

putador, máquinas fotográficas, negativos, equipamento para o processamento de dados, 

aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagens, suportes de regis-

to magnéticos, cassetes de vídeo, cassetes de música, discos para gravação, cassetes e discos 

pré-gravados, artigos de joalharia, relojoaria e instrumentos cronométricos, papel, cartão 

e produtos feitos nestes materiais, materiais impressos, livros, revistas, cartazes, jornais, 
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artigos de papelaria, instrumentos para escrita, cartas de jogar, artigos feitos de couro e de 

imitações de couro, arcas e sacos de viagem, malas de viagem, chapéus-de-chuva, bengalas, 

sacos e malas não incluídos noutras classes, artigos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, 

jogos e brinquedos, artigos de ginástica e de desporto, comidas e bebidas, alimentos em 

conserva, aperitivos, artigos de confeitaria, bebidas alcoólicas e/ou não alcoólicas, cervejas; 

serviços de informação e aconselhamento relacionados com os serviços supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114389

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/11

[730] 申請人 Requerente : Otis Elevator Company

 地址 Endereço : 1 Carrier Place, Farmington, Connecticut 06032, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Elevadores; elevadores de cordas; elevadores de cabos; peças e acessórios para os artigos 

atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/12 015104797 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/114390

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/11

[730] 申請人 Requerente : Otis Elevator Company

 地址 Endereço : 1 Carrier Place, Farmington, Connecticut 06032, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação, reparação e manutenção de elevadores [ascensores].

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/12 015104797 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/114430

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/15
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[730] 申請人 Requerente : Otis Elevator Company

 地址 Endereço : 1 Carrier Place, Farmington, Connecticut 06032, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Escadas rolantes; tapetes rolantes; transportadores para a movimentação de pessoas; peças 

e acessórios para os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/18 015122451 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/114431

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/15

[730] 申請人 Requerente : Otis Elevator Company

 地址 Endereço : 1 Carrier Place, Farmington, Connecticut 06032, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação, manutenção e reparação de escadas rolantes, tapetes rolantes e transportadores 

para a movimentação de pessoas.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/18 015122451 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/114443

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/15

[730] 申請人 Requerente : CRAZE GmbH

 地址 Endereço : Karlstrasse 27, 76133 Karlsruhe, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, papelão (cartão) e artigos feitos nestes materiais, nomeadamente guardanapos de 

papel, lenços de papel, papel higiénico, papel de cozinha e toalhas de papel; cartazes de 

papel; bandeiras feitas de papel; sacos de papel; impressos, especialmente revistas, jornais, 

livros, catálogos e brochuras; material de encadernação; fotografias; material de instrução 

e ensino; artigos de papelaria; braçadeiras para a retenção de instrumentos de escrever; fi-

tas gomadas (artigos de papelaria); elásticos (artigos de escritório); fitas de papel; cartazes; 

figuras de passar (decalcomanias); cartões de colecção; adesivos para papelaria ou para fins 

domésticos; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório, 
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excepto móveis; materiais plásticos para embalagem; tipos de impressão, blocos para im-

pressoras; barro para modelagem; calendários de advento; modelos de bordados (padrões); 

autocolantes (artigos de papelaria); álbuns para autocolantes; livros de actividades para au-

tocolantes; tatuagens temporárias; tatuagens removíveis (decalcomania); materiais de papel 

de artesanato; cartões e artigos de papelaria coleccionáveis; materiais e utensílios para de-

coração e arte.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/114444

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/15

[730] 申請人 Requerente : CRAZE GmbH

 地址 Endereço : Karlstrasse 27, 76133 Karlsruhe, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos; brinquedos; artigos de ginástica e desporto, incluídos na classe 28; decorações de 

árvore de Natal (excepto artigos de iluminação e confeitaria); linhas de pesca; rocas para 

bebés; jogos de construções e/ou blocos de construção (brinquedos); jogos de tabuleiro; 

máquinas de jogos de vídeo; máscaras de carnaval; veículos de brinquedo para crianças, 

incluídos na classe 28, especialmente carros e trotinetes de derrapagem; dispositivos para 

exercícios físicos; aparelhos para realizar truques mágicos; jogos de salão; patins em linha, 

patins de rodas; caleidoscópios; jogos de cartas; skittles (jogos); bombinhas de Natal, joe-

lheiras (artigos de desporto); fantoches; móbiles (brinquedos); berlindes; brinquedos de 

pelúcia; bonecas (brinquedos); camas para bonecas, biberões para bonecas, casas para bo-

necas, roupas para bonecas, quartos para bonecas; quebra-cabeças (puzzles); trenós (artigos 

para brincar); patins de rodas; jogos de xadrez; jogos de cartões de colecção; bonecos para 

coleccionar, baloiços (artigos para brincar), cavalos de baloiço; artigos para festas; protec-

tores para o queixo (artigos de desporto); tacos de hóquei; luvas para lançamento (acessórios 

de jogos); trenós (artigos de desporto); patins; piscinas (artigos para brincar); barbatanas 

para natação; pranchas de patinagem; pranchas de esqui; bolas para jogar (grandes e pe-

quenas); cartas de jogar; dados; raquetes; pranchas para surfar (para vela e/ou surf); ursi-

nhos de pelúcia; máscaras teatrais; trampolins; baloiços; copos para dados; dardos e discos 

voadores (brinquedos); calendários de advento cheio de brinquedos; conjunto de varinhas 

e soluções para soprar bolhas de sabão; jóias de brinquedo; brinquedos e jogos coleccioná-

veis; brinquedos e novidades.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/114483

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/16
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[730] 申請人 Requerente : J.S.S. TOBACCO LTD

 地址 Endereço : Suite 404, Albany House, 324/326 Regent Street, London W1B 3HH, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙，雪茄煙，煙草，煙具，火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114494

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : Otis Elevator Company

 地址 Endereço : 1 Carrier Place, Farmington, Connecticut 06032, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Escadas rolantes; tapetes rolantes; transportadores para a movimentação de pessoas; peças 

e acessórios para os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/18 015122484 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/114495

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : Otis Elevator Company

 地址 Endereço : 1 Carrier Place, Farmington, Connecticut 06032, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação, manutenção e reparação de escadas rolantes, tapetes rolantes e transportadores 

para a movimentação de pessoas.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/02/18 015122484 歐洲聯盟 União Europeia
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[210] 編號 N.º : N/114513

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : Wahlburgers I, LLC

 地址 Endereço : 350 Lincoln Street, Suite 2260, Hingham, MA 02043, 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 : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; copos para bebida; garrafas 

de bebida para viajantes; jarros de vidro; baldes para gelo; moldes para cubos de gelo; jar-

ros; canecas; anéis de guardanapos; panelas; tigelas para salada; conjuntos para condimen-

tos; louça, sem ser facas, garfos e colheres; conjuntos de chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114514

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : Wahlburgers I, LLC

 地址 Endereço : 350 Lincoln Street, Suite 2260, Hingham, MA 02043, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; faixas para a transpiração; t-shirts, camisas, calças, casacos, 

peúgas, calções, chapéus, bonés (chapelaria), viseiras, lenços para a cabeça; babeiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114515

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : Wahlburgers I, LLC

 地址 Endereço : 350 Lincoln Street, Suite 2260, Hingham, MA 02043, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; fornecimento de comidas e bebidas; serviços de restaurantes com 

comidas para fora; serviços de bebidas; restaurantes apresentando serviços de entregas ao 

domicílio e em escritórios.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114516

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/17

[730] 申請人 Requerente : Wahlburgers I, LLC

 地址 Endereço : 350 Lincoln Street, Suite 2260, Hingham, MA 02043, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; fornecimento de comidas e bebidas; serviços de restaurantes com 

comidas para fora; serviços de bebidas; restaurantes apresentando serviços de entregas ao 

domicílio e em escritórios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114524

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/18

[730] 申請人 Requerente : WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售店及百貨公司服務，包括售賣服裝用品，衣服，配飾，光學用品，眼鏡，太陽眼鏡，珠寶，腕

錶，香水及化妝品，手提袋，皮具，行李，玩具，床上用品，傢俱及其他家居用品的零售百貨公司

管理；透過互聯網進行的零售店服務及郵寄訂購服務，售賣服裝用品，衣服，配飾，光學用品，

眼鏡，太陽眼鏡，珠寶，腕錶，香水及化妝品，手袋，皮具，行李，玩具，床上用品，傢俱及其他家

居用品；組織貿易或商業目的的會議和展覽；信用卡用戶的獎賞鼓勵計劃；客戶忠誠計劃；個人

化購買服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114616

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : SMILEGATE RPG, Inc.

 地址 Endereço : 6th Floor, M-Tek IT Tower, 344, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 

13493, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；手機用計算機應用軟件；計算機遊戲軟件；手機用計算機遊戲軟

件；平板電腦；移動電話；移動電話用殼；視頻遊戲卡；可下載的音樂文件；預先錄製的非音樂

電子媒體，不包括計算機軟件；可下載的電子出版物；可下載的電子圖書；光盤；眼鏡；在線提

供的遊戲軟件；多用戶網絡遊戲軟件；手機遊戲軟件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114617

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/22

[730] 申請人 Requerente : SMILEGATE RPG, Inc.

 地址 Endereço : 6th Floor, M-Tek IT Tower, 344, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 

13493, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 提供計算機遊戲設施；遊戲的發起和推廣服務；網路遊戲服務；在計算機網絡上提供在線遊

戲；提供網絡遊戲網站；體育活動的發起和推廣服務；通過互聯網提供教育課程；互聯網教育

指導；組織以文化為目的的展覽；提供在線電子出版物（非下載）；演出策劃；組織競賽（教育

或娛樂）；娛樂消遣信息；組織文化或教育展覽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114808

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/24

[730] 申請人 Requerente : Sushi Jiro Sdn Bhd

 地址 Endereço : No. 2, Jalan TP 6, Taman Perindustrian UEP, 47600 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, 

Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Preparações e fornecimento de comidas e bebidas, serviços de restaurante, serviços de res-

taurante de sirva-se a si próprio, serviços de restaurantes de comidas para consumir fora, 

cafés, cafetarias, serviços de bar, snack-bar, serviços de sala de cocktails, serviços de forne-

cimento de refeições.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114829

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

 地址 Endereço : 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, United States of Ame-

rica

 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 : Tampões, toalhetes higiénicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114830

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

 地址 Endereço : 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, United States of Ame-

rica

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Louça de mesa, nomeadamente garfos e colheres.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114831

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

 地址 Endereço : 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, United States of Ame-

rica

 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 : Biberões; tetinas para biberões; tampas para tetinas para biberões; anel retentor para bi-

berões; biberão descartável; suportes e tampas descartáveis para biberões, conjunto para 

amamentação contendo os componentes acima ditos; chuchas para bebés e crianças; su-

portes para chuchas; forros descartáveis para biberões; bombas para leite materno; discos 

e pensos de amamentação; conjunto para guardar o leite materno contendo garrafas para 

armazenamento; forros, anéis para biberões (liner rings), tampas de selagem ou adaptador 

de bombas (para leite materno).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114832

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/25

[730] 申請人 Requerente : HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

 地址 Endereço : 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, United States of Ame-

rica

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Copos para bebés e crianças, pratos, tigelas, travessas para refeições, palhetas (para trei-

no); luvas de borracha para uso doméstico; embalagens para recepção e escoamento de 

produtos sanitários, nomeadamente fraldas; dispensador portátil de sacos incluindo sacos 

para fraldas e sacos para lixo; escovas para lavagem e polimento de biberões; embalagens 

domésticas para alimentos, nomeadamente, leite em pó; grelhas de secagem para biberões 

e chuchas; conjunto de pentes e escovas para o cabelo; escovas de dentes; penicos para 

crianças; banheiras para bebés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114889

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : ROCKWOOL International A/S

 地址 Endereço : Hovedgaden 584, DK-2640 Hedehusene, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Materiais para construção (metálicos) imcluindo grelhas de metal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114890

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : ROCKWOOL International A/S

 地址 Endereço : Hovedgaden 584, DK-2640 Hedehusene, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : Material de isolamento de lã mineral contra o calor, frio, fogo e som incluindo materiais de 

borsorção para regulação acústica.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114891

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/26

[730] 申請人 Requerente : ROCKWOOL International A/S

 地址 Endereço : Hovedgaden 584, DK-2640 Hedehusene, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 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) incluindo telhas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114923

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : Takeda AS

 地址 Endereço : Drammensveien 852, 1383 Asker, Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos; alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso médico, 

alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos; preparados de cálcio para 

uso médico; preparados vitamínicos para uso médico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114924

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : Takeda AS

 地址 Endereço : Drammensveien 852, 1383 Asker, Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos; alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso médico, 

alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos; preparados de cálcio para 

uso médico; preparados vitamínicos para uso médico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114925

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : Takeda AS

 地址 Endereço : Drammensveien 852, 1383 Asker, Norway
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 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos; alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso médico, 

alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos; preparados de cálcio para 

uso médico; preparados vitamínicos para uso médico.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Laranja.

[210] 編號 N.º : N/114926

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : Takeda AS

 地址 Endereço : Drammensveien 852, 1383 Asker, Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos; alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso médico, 

alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos; preparados de cálcio para 

uso médico; preparados vitamínicos para uso médico.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Laranja e preto.

[210] 編號 N.º : N/114927

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : Takeda AS

 地址 Endereço : Drammensveien 852, 1383 Asker, Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados hemostáticos; pensos para 

feridas; esponjas para feridas; selantes de tecidos; preparados hemostáticos para uso cirúr-

gico.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/114928

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : Takeda AS

 地址 Endereço : Drammensveien 852, 1383 Asker, Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Implantes cirúrgicos, esponjas cirúrgicas, selantes de tecidos para uso cirúrgico; pano de lã 

curativa para suporte de sutura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114929

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : Takeda AS

 地址 Endereço : Drammensveien 852, 1383 Asker, Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados hemostáticos; pensos para 

feridas; esponjas para feridas; selantes de tecidos; preparados hemostáticos para uso cirúr-

gico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114930

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : Takeda AS

 地址 Endereço : Drammensveien 852, 1383 Asker, Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Implantes cirúrgicos, esponjas cirúrgicas, selantes de tecidos para uso cirúrgico; pano de lã 

curativa para suporte de sutura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114931

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29
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[730] 申請人 Requerente : Takeda AS

 地址 Endereço : Drammensveien 852, 1383 Asker, Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados hemostáticos; pensos para 

feridas; esponjas para feridas; selantes de tecidos; preparados hemostáticos para uso cirúr-

gico

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/114932

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : Takeda AS

 地址 Endereço : Drammensveien 852, 1383 Asker, Norway

 國籍 Nacionalidade : 挪威 Norueguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Implantes cirúrgicos, esponjas cirúrgicas, selantes de tecidos para uso cirúrgico; pano de lã 

curativa para suporte de sutura.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/114937

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : Takeda Austria GmbH

 地址 Endereço : St. Peter-Str. 25, 4020 Linz, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos; preparados sanitários para fins médicos; alimentos e substân-

cias dietéticos adaptados para uso medicinal; suplementos dietéticos para humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114938

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : Takeda Austria GmbH
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 地址 Endereço : St. Peter-Str. 25, 4020 Linz, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos; preparados sanitários para fins médicos; alimentos e substân-

cias dietéticos adaptados para uso medicinal; suplementos dietéticos para humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114939

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : Takeda Austria GmbH

 地址 Endereço : St. Peter-Str. 25, 4020 Linz, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos; preparados sanitários para fins médicos; alimentos e substân-

cias dietéticos adaptados para uso medicinal; suplementos dietéticos para humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114941

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : NOEVIR CO., LTD.

 地址 Endereço : 13-1, Minatojima-Nakamachi 6-Chome, Chuo-Ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes; cosméticos; perfumes; incensos e fragâncias; dentífricos; elixires; preparações 

cosméticas para o cuidado da pele, cremes, loções cosméticas, óleos de limpeza, cremes de 

limpeza, espumas de limpeza, géis de limpeza; preparações cosméticas para maquilhagem, 

base de maquilhagem, pós para o rosto, cores para a face, rouge, delineado para os olhos, 

sombras para os olhos, rímel, pós para as sobrancelhas, lápis para as sobrancelhas, géis 

para as sobrancelhas, batons para os lábios; preparados cosméticos para proteção solar; 

cremes de protecção solar, loções de protecção solar; preparações cosméticas para o cuida-

do do corpo, loções para o corpo, cremes para o corpo, champôs para o corpo, cremes para 

as mãos, verniz para as unhas, removedor de verniz para unhas; preparações cosméticas 

para o banho, sais de banho, óleos de banho, cremes de banho, géis de banho; preparações 

cosméticas para o cuidado do cabelo, champôs, produtos para lavagem do cabelo, ama-

ciadores para o cabelo, sprays para o cabelo, espuma para o cabelo, cremes para o cabelo; 

ceras para o cabelo, tónicos para o cabelo; água de toilete; desodorizante para o cuidado do 

corpo, loções para depois de barbear; preparados para barbear.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/114942

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/08/29

[730] 申請人 Requerente : NOEVIR CO., LTD.

 地址 Endereço : 13-1, Minatojima-Nakamachi 6-Chome, Chuo-Ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes; cosméticos; perfumes; incensos e fragâncias; dentífricos; elixires; preparações 

cosméticas para o cuidado da pele, cremes, loções cosméticas, óleos de limpeza, cremes de 

limpeza, espumas de limpeza, géis de limpeza; preparações cosméticas para maquilhagem, 

base de maquilhagem, pós para o rosto, cores para a face, rouge, delineado para os olhos, 

sombras para os olhos, rímel, pós para as sobrancelhas, lápis para as sobrancelhas, géis 

para as sobrancelhas, batons para os lábios; preparados cosméticos para proteção solar; 

cremes de protecção solar, loções de protecção solar; preparações cosméticas para o cuida-

do do corpo, loções para o corpo, cremes para o corpo, champôs para o corpo, cremes para 

as mãos, verniz para as unhas, removedor de verniz para unhas; preparações cosméticas 

para o banho, sais de banho, óleos de banho, cremes de banho, géis de banho; preparações 

cosméticas para o cuidado do cabelo, champôs, produtos para lavagem do cabelo, ama-

ciadores para o cabelo, sprays para o cabelo, espuma para o cabelo, cremes para o cabelo; 

ceras para o cabelo, tónicos para o cabelo; água de toilete; desodorizante para o cuidado do 

corpo, loções para depois de barbear; preparados para barbear.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115026

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : 福建省晉江福源食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省晉江市安海鎮前蔡工業區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 豬肉食品、肉、肉湯、香腸、死家禽、乾燕窩、肉乾、肉鬆、火腿、醃臘肉、板鴨、食用水生植物提

取物、魚製食品、魚翅、海蜇皮、乾貝、魷魚、魚子醬、魚鬆、龍蝦（非活）、甲殼動物（非活）、貝

殼類動物（非活）、海參（非活）、魚（非活的）、罐裝水果、肉罐頭、蔬菜罐頭、水產罐頭、鵪鶉

蛋罐頭、蜜餞、冷凍水果、以水果為主的零食小吃、油炸土豆片、土豆煎餅、果醬、話梅、以果蔬

為主的零食小吃、乾桂元、加工過的檳榔、醃製蔬菜、紫菜、海帶、脫水菜、海菜、製湯劑、蔬菜

湯料、番茄汁、榨菜、蘿蔔乾、腐乳、食用乾花、醬菜、筍乾、蛋、皮蛋（松花蛋）、豆奶（牛奶替

代品）、牛奶製品、酸奶、奶粉、牛奶飲料（以牛奶為主的）、牛奶、食用油、蔬菜色拉、水果色

拉、果凍、口香糖膠基、加工過的花生、精製堅果仁、加工過的瓜子、糖炒栗子、熟製豆、乾食用

菌、冬菇、木耳、豆腐製品、腐竹、食用蛋白。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115027

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : 福建省晉江福源食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省晉江市安海鎮前蔡工業區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料、可可飲料、甜食、糖果、穀類製品、麵粉製品、薄荷糖、軟糖、聖誕樹裝飾用糖果、製

糖果用薄荷、食用葡萄糖、果凍（糖果）、果膠（軟糖）、方糖、中式點心、中式甜品、冰淇淋、食

用冰、凍酸奶（冰凍甜點）、以米為主的零食小吃、以穀物為主的零食小吃、咖啡、天然增甜劑、

蜂蜜、龜苓膏、蜂王漿、非醫用營養品（營養食品）、茶、茶葉代用品、茶飲料、糕點、月餅、麵

包、蛋糕、餅乾、壽司、餡餅、日式點心、巧克力、布丁、方便米飯、餃子、八寶飯、米、燕麥食品、

方便麵、食用澱粉、食用麵筋、芥末、蕃茄醬、調味品；醬油、醋、食鹽、味精、鷄精（調味品）、

調味醬、五香粉、酵母、食品用香料、除香精油外的調味品、食用芳香劑、家用嫩肉劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115028

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : 福建省晉江福源食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省晉江市安海鎮前蔡工業區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 無酒精果汁飲料、乳清飲料、果汁、水（飲料）、無酒精飲料、無酒精果茶、植物飲料、飲料製作

配料、飲料香精、啤酒、汽水、可樂、礦泉水、花生乳（軟飲料）、葡萄汁、蔬菜汁（飲料）、仙草

汁、杏仁露、果酸飲料、椰子汁、水果飲料（不含酒精）、碳酸飲料、純淨水（飲料）、纖維飲料、

運動飲料、豆類飲料、酸梅湯、青草飲料、含醋飲料、包裝飲用水、乳酸飲料（果製品，非奶）、

枸杞茶、麥茶、果茶（不含酒精）、蒸餾水（飲料）、飲料製劑、飲料香精、奶茶（非奶為主）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115040

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : South Beach Beverage Company, Inc.
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 地址 Endereço : 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Água potável, bebidas de água, água reforçada com minerais, refrigerantes, bebidas não 

alcoólicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115060

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : 眾信公司

   MAJORITY FAITH CORPORATION

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島托布拉市路德郡海睿中心郵箱957號

   P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : 顏料，清漆;瀝青清漆；陶瓷漆；石灰塗料；石灰水；石灰漆；塗料稀釋劑；亮光漆稀釋劑；塗

料增稠劑；瓷漆；塗料【塗料】；定色劑【清漆】；防火漆；底漆；漆；防污塗料；松節油【塗料

稀釋劑】；防水漆；染料；防銹油；金屬防銹劑；媒染劑；著色劑；塗裝用鋁粉；顏料；木材塗料

【漆】；防腐劑；防腐蝕塗料；乳香脂【天然樹脂】；亮光漆；亮光噴漆；防銹劑和木材防腐劑；

未加工的天然樹脂，畫家、裝飾家、印刷商和藝術家用金屬箔及金屬粉；密封劑；固化劑；稀釋

劑；修補劑；緩凝劑；顏料；染料；聚苯乙烯漆；（A BS）樹脂漆；乳膠漆，乳化漆，沙膠漆，質感

牆漆，噴漆，水漿塗料，聚氨酯面漆，地板瓷漆，烤瓷漆，塑膠塗料，面漆；底漆；木材面漆【木

材防菌及防腐劑】；面漆；全屬第2類別的產品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115061

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/01

[730] 申請人 Requerente : 眾信公司

   MAJORITY FAITH CORPORATION

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島托布拉市路德郡海睿中心郵箱957號

   P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 石膏；非金屬的建築材料；建築用非金屬剛性管；柏油，瀝青；可移動非金屬建築物；非金屬

碑；全屬第19類別的產品。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115091

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/02

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Distribuição de folhetos promocionais; serviços de gestão e consultoria de lojas de venda a 

retalho; serviços de vendas a retalho em supermercado; serviços de gestão de vendas; enco-

menda de vendas a retalho (on-line), por grosso (on-line), pelo correio, telefone, Internet e 

outros meios computorizados on-line, serviços de venda (on-line) e distribuição (on-line); 

serviços de compras electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115092

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/02

[730] 申請人 Requerente : A.S. Watson TM Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de cartão de crédito e de débito; serviços de cartão de desconto; serviços de car-

tões de despesas; serviços de cartão de valor armazenado; processamento de pagamentos 

relativo aos serviços supracitados; serviços de assessoria e consultoria relacionado com os 

serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115093

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/02

[730] 申請人 Requerente : Exelixis, Inc.

 地址 Endereço : 210 East Grand Avenue South San Francisco, California 94080 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 : Preparações farmacêuticas para o tratamento de cancro, da dor, de infecções, inflamações, 

doenças endócrinas, doenças dos ossos, e doenças mentais; analgésicos; hormonas; psico-

trópicos; anti-infecciosos; anti-inflamatórios; preparações anticancerígenas.

[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

2016/03/03 86/927,889 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/115094

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/02

[730] 申請人 Requerente : Exelixis, Inc.

 地址 Endereço : 210 East Grand Avenue South San Francisco, California 94080 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 : Preparações farmacêuticas para o tratamento de cancro, da dor, de infecções, inflamações, 

doenças endócrinas, doenças dos ossos, e doenças mentais; analgésicos; hormonas; psico-

trópicos; anti-infecciosos; anti-inflamatórios; preparações anticancerígenas.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/03 86/927,896 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/115095

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/02

[730] 申請人 Requerente : Eastman Chemical Company

 地址 Endereço : 200 South Wilcox Drive, Kingsport, Tennessee 37660, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Resinas artificiais em bruto para uso no fabrico de plásticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115147

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/05

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115148

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/05

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Cartas de jogar, fichas; conjuntos de fichas de póquer e respetivos acessórios; equipamento 

para jogar póquer e/ou jogos de cartas; fichas e dados [equipamento para jogos]; copos para 

jogos de dados; bolas de desporto; aparelhos de desporto; bolsas adaptadas especialmente 

para equipamento desportivo; peluches [brinquedos]; brinquedos; jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115149

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/05

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Divertimento; serviços de entretenimento exclusivamente relacionados com jogos de pó-

quer a dinheiro; divertimento televisivo; programas de televisão; actividades desportivas e 

culturais; serviços de jogos de póquer; serviços de jogos de cartas; organização, produção, 

patrocínio e apresentação de torneios de póquer, competições de póquer, concursos de pó-

quer, jogos de póquer, eventos de jogos, eventos desportivos e de póquer, jogos de póquer 

e jogos de cartas; fornecimento de torneios de póquer, competições de póquer, concursos 

de póquer, jogos de póquer, eventos de jogos, eventos de póquer, jogos de póquer e jogos 

de cartas, através de televisão ou em linha a partir de uma base de dados informática ou 

via Internet; fornecimento de informações sobre serviços de entretenimento, atividades 

desportivas, atividades culturais, torneios de póquer, competições de póquer, concursos de 

póquer, jogos de póquer, eventos de jogos, eventos de póquer, jogos de póquer e jogos de 

cartas; fornecimento de publicações e boletins informativos eletrónicos em linha nos domí-

nios do entretenimento, atividades desportivas, jogos de póquer, jogos de cartas e torneios 

de póquer; fornecimento de serviços de notícias, consultadoria e de assessoria relacionados 

com quaisquer dos serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115150

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/05

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25
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[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/05/03 015400741 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/115151

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/05

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Cartas de jogar, fichas; conjuntos de fichas de póquer e respetivos acessórios; equipamento 

para jogar póquer e/ou jogos de cartas; fichas e dados [equipamento para jogos]; copos para 

jogos de dados; bolas de desporto; aparelhos de desporto; bolsas adaptadas especialmente 

para equipamento desportivo; peluches [brinquedos]; brinquedos; jogos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/05/03 015400741 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/115152

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/05

[730] 申請人 Requerente : Rational Intellectual Holdings Limited

 地址 Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Divertimento; serviços de entretenimento exclusivamente relacionados com jogos de pó-

quer a dinheiro; divertimento televisivo; programas de televisão; actividades desportivas e 

culturais; serviços de jogos de póquer; serviços de jogos de cartas; organização, produção, 

patrocínio e apresentação de torneios de póquer, competições de póquer, concursos de pó-

quer, jogos de póquer, eventos de jogos, eventos desportivos e de póquer, jogos de póquer 

e jogos de cartas; fornecimento de torneios de póquer, competições de póquer, concursos 

de póquer, jogos de póquer, eventos de jogos, eventos de póquer, jogos de póquer e jogos 

de cartas, através de televisão ou em linha a partir de uma base de dados informática ou 

via Internet; fornecimento de informações sobre serviços de entretenimento, atividades 

desportivas, atividades culturais, torneios de póquer, competições de póquer, concursos de 

póquer, jogos de póquer, eventos de jogos, eventos de póquer, jogos de póquer e jogos de 
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cartas; fornecimento de publicações e boletins informativos eletrónicos em linha nos domí-

nios do entretenimento, atividades desportivas, jogos de póquer, jogos de cartas e torneios 

de póquer; fornecimento de serviços de notícias, consultadoria e de assessoria relacionados 

com quaisquer dos serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/05/03 015400741 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/115162

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/06

[730] 申請人 Requerente : 賴三金（廈門）餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省廈門市思明區中山路33號二樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐館；飯店；快餐館；酒吧服務；住所代理（旅館、供膳寄宿處）；自助餐廳；咖啡館；烹飪設備出

租；茶館、流動飲食供應。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115166

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/06

[730] 申請人 Requerente : MARATHON FOUNDATION, Civil Non-Profit Partnership

 地址 Endereço : 10, N. Kountourioti str., Neos Voutzas, 19005 Attica, Greece

 國籍 Nacionalidade : 希臘 Grega 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Água [bebidas]; águas [bebidas]; água potável; água mineral; água com gás; água engarra-

fada [não para uso medicinal]; água de nascente; água sem gás; água carbonatada; águas 

gaseificadas; água de mesa; água potável com sabor a frutas; bebidas não alcoólicas; água 

fortificada nutricionalmente [não para uso medicinal].

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha escura, dourada e preta tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º : N/115167

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/06

[730] 申請人 Requerente : MARATHON FOUNDATION, Civil Non-Profit Partnership

 地址 Endereço : 10, N. Kountourioti str., Neos Voutzas, 19005 Attica, Greece

 國籍 Nacionalidade : 希臘 Grega 

 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 de venda a retalho em relação a bebidas 

não alcoólicas; serviços de venda por grosso em relação a bebidas não alcoólicas; serviços 

de venda por grosso em relação a produtos alimentares; serviços de venda a retalho em 

relação a produtos alimentares; demonstração de produtos; apresentação de produtos em 

meios de comunicação para fins de venda a retalho e por grosso; serviços de encomenda 

postal, de venda por catálogo e de distribuição em relação a bebidas não alcoólicas e a pro-

dutos alimentares.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha escura, dourada e preta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/115172

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/07

[730] 申請人 Requerente : Directel Macau — Lista Telefónicas, Limitada

 地址 Endereço : Sala 2201, 22 andar Edifício Banco Luso Internacional, Rua Dr. Pedro José Lobo, n.º 1, 

Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Revistas, mapas, publicações impressas, publicações periódicas, listas telefónicas, listas de 

fax, listas de endereços postais, guias turísticos e mapas turísticos.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.
os

 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «listas de endereços electrónicos», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/115173

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/07

[730] 申請人 Requerente : Directel Macau — Lista Telefónicas, Limitada

 地址 Endereço : Sala 2201, 22 andar Edifício Banco Luso Internacional, Rua Dr. Pedro José Lobo, n.º 1, 

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 : Publicidade, serviços de publicidade e marketing, publicação de material publicitário e 

aluguer de espaços publicitários em revistas, mapas, publicações impressas, publicações 

periódicas, listas telefónicas, listas de fax, listas de endereços postais, listas de endereços 

electrónicos, guias turísticos e mapas turísticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115174

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/07

[730] 申請人 Requerente : Directel Macau — Lista Telefónicas, Limitada

 地址 Endereço : Sala 2201, 22 andar Edifício Banco Luso Internacional, Rua Dr. Pedro José Lobo, n.º 1, 

Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 科學技術服務和與之相關的研究與設計服務，工業分析與研究，計算機硬件與軟件的設計與開

發。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115175

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/07

[730] 申請人 Requerente : Directel Macau — Lista Telefónicas, Limitada

 地址 Endereço : Sala 2201, 22 andar Edifício Banco Luso Internacional, Rua Dr. Pedro José Lobo, n.º 1, 

Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Revistas, mapas, publicações impressas, publicações periódicas, listas telefónicas, listas de 

fax, listas de endereços postais, guias turísticos e mapas turísticos.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.
os

 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «listas de endereços electrónicos», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/115176

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/07

[730] 申請人 Requerente : Directel Macau — Lista Telefónicas, Limitada

 地址 Endereço : Sala 2201, 22 andar Edifício Banco Luso Internacional, Rua Dr. Pedro José Lobo, n.º 1, 

Macau

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

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade, serviços de publicidade e marketing, publicação de material publicitário e 

aluguer de espaços publicitários em revistas, mapas, publicações impressas, publicações 

periódicas, listas telefónicas, listas de fax, listas de endereços postais, listas de endereços 

electrónicos, guias turísticos e mapas turísticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115177

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/07

[730] 申請人 Requerente : Directel Macau — Lista Telefónicas, Limitada

 地址 Endereço : Sala 2201, 22 andar Edifício Banco Luso Internacional, Rua Dr. Pedro José Lobo, n.º 1, 

Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 科學技術服務和與之相關的研究與設計服務，工業分析與研究，計算機硬件與軟件的設計與開

發。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115183

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/07

[730] 申請人 Requerente : 北京新辣道餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區西壩河東里18號四層405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，魚（非活），水果罐頭，以水果為主的零食小吃，醃製蔬菜，蛋，牛奶，食用油，蔬菜色拉，果

凍，以果菜為主的零食小吃，乾食用菌，豆腐製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115184

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/07

[730] 申請人 Requerente : 北京新辣道餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區西壩河東里18號四層405室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶飲料，糖，口香糖，蜂蜜，以米為主的零食小吃，穀粉製食品，穀類製品，方便麵，豆漿，

食用澱粉，冰淇淋，食鹽，調味品，發酵劑，食用芳香劑，食用預製穀蛋白。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115185

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/07

[730] 申請人 Requerente : 北京新辣道餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區西壩河東里18號四層405室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，廣告設計，商業管理和組織諮詢，進出口代理，替他人推銷，人事管理諮詢，商業企業遷

移，計算機數據庫信息系統化，會計，尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115186

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/07

[730] 申請人 Requerente : 北京新辣道餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區西壩河東里18號四層405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 : 備辦宴席，住所（旅店、供膳寄宿處），自助餐廳，咖啡館，酒吧，茶館，餐廳，飯店，快餐店，流

動飲食供應。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115223

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/08

[730] 申請人 Requerente : 合生元香港有限公司

   BIOSTIME HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港干諾道中200號信德中心西座35樓3508室

   Unit No. 3508 35/F West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong 

Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液；潔膚乳液；護髮素；浴液；化妝品；化妝用油；護膚用化妝劑；防曬劑；爽身粉；牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115224

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/08

[730] 申請人 Requerente : 合生元香港有限公司

   BIOSTIME HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港干諾道中200號信德中心西座35樓3508室

   Unit No. 3508 35/F West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素製劑；魚肝油；礦物質食品補充劑；營養補充劑；嬰兒食品；嬰兒奶粉；嬰兒含乳麵粉； 

嬰兒尿布；嬰兒尿褲；消毒紙巾；哺乳用墊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115225

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/08

[730] 申請人 Requerente : 合生元香港有限公司

   BIOSTIME HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港干諾道中200號信德中心西座35樓3508室

   Unit No. 3508 35/F West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉鬆；果肉；果醬；以果蔬為主的零食小吃；以水果為主的零食小吃；牛奶；牛奶飲料（以牛奶為

主的）；牛奶製品；奶粉；加工過的堅果。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115226

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/08

[730] 申請人 Requerente : 合生元香港有限公司

   BIOSTIME HONG KONG LIMITED
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 地址 Endereço : 香港干諾道中200號信德中心西座35樓3508室

   Unit No. 3508 35/F West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾；薄脆餅乾；糕點；以穀物為主的零食小吃；米粉糊；燕麥食品；米粉（粉狀）；麵條；米粉；

意大利麵條；以米為主的零食小吃；軟糖（糖果）；果凍（糖果）；奶片（糖果）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115227

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/08

[730] 申請人 Requerente : 合生元香港有限公司

   BIOSTIME HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港干諾道中200號信德中心西座35樓3508室

   Unit No. 3508 35/F West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液；潔膚乳液；護髮素；浴液；化妝品；化妝用油；護膚用化妝劑；防曬劑；爽身粉；牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115228

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/08

[730] 申請人 Requerente : 合生元香港有限公司

   BIOSTIME HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港干諾道中200號信德中心西座35樓3508室

   Unit No. 3508 35/F West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素製劑；魚肝油；礦物質食品補充劑；營養補充劑；嬰兒食品；嬰兒奶粉；嬰兒含乳麵粉； 

嬰兒尿布；嬰兒尿褲；消毒紙巾；哺乳用墊。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115229

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/08

[730] 申請人 Requerente : 合生元香港有限公司

   BIOSTIME HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港干諾道中200號信德中心西座35樓3508室

   Unit No. 3508 35/F West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉鬆；果肉；果醬；以果蔬為主的零食小吃；以水果為主的零食小吃；牛奶；牛奶飲料（以牛奶為

主的）；牛奶製品；奶粉；加工過的堅果。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115230

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/08

[730] 申請人 Requerente : 合生元香港有限公司

   BIOSTIME HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港干諾道中200號信德中心西座35樓3508室

   Unit No. 3508 35/F West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾；薄脆餅乾；糕點；以穀物為主的零食小吃；米粉糊；燕麥食品；米粉（粉狀）；麵條；米粉；

意大利麵條；以米為主的零食小吃；軟糖（糖果）；果凍（糖果）；奶片（糖果）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115231

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/08

[730] 申請人 Requerente : 合生元香港有限公司

   BIOSTIME HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港干諾道中200號信德中心西座35樓3508室

   Unit No. 3508 35/F West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素製劑；魚肝油；礦物質食品補充劑；營養補充劑；嬰兒食品；嬰兒奶粉；嬰兒含乳麵粉； 

嬰兒尿布；嬰兒尿褲；消毒紙巾；哺乳用墊。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115232

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/08

[730] 申請人 Requerente : 合生元香港有限公司

   BIOSTIME HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港干諾道中200號信德中心西座35樓3508室

   Unit No. 3508 35/F West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾；薄脆餅乾；糕點；以穀物為主的零食小吃；米粉糊；燕麥食品；米粉（粉狀）；麵條；米粉；

意大利麵條；以米為主的零食小吃；軟糖（糖果）；果凍（糖果）；奶片（糖果）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115233

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/08

[730] 申請人 Requerente : 合生元香港有限公司

   BIOSTIME HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港干諾道中200號信德中心西座35樓3508室

   Unit No. 3508 35/F West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素製劑；魚肝油；礦物質食品補充劑；營養補充劑；嬰兒食品；嬰兒奶粉；嬰兒含乳麵粉； 

嬰兒尿布；嬰兒尿褲；消毒紙巾；哺乳用墊。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115234

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/08

[730] 申請人 Requerente : 合生元香港有限公司

   BIOSTIME HONG KONG LIMITED
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 地址 Endereço : 香港干諾道中200號信德中心西座35樓3508室

   Unit No. 3508 35/F West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾；薄脆餅乾；糕點；以穀物為主的零食小吃；米粉糊；燕麥食品；米粉（粉狀）；麵條；米粉；

意大利麵條；以米為主的零食小吃；軟糖（糖果）；果凍（糖果）；奶片（糖果）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115235

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/08

[730] 申請人 Requerente : 合生元香港有限公司

   BIOSTIME HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港干諾道中200號信德中心西座35樓3508室

   Unit No. 3508 35/F West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong 

Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液；潔膚乳液；護髮素；浴液；化妝品；化妝用油；護膚用化妝劑；防曬劑；爽身粉；牙膏。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115258

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/09

[730] 申請人 Requerente : Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

 地址 Endereço : No. 12999 Nanhuan Road, Qingzhou City, Shandong Province, China

 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 : Máquinas e máquinas-ferramentas; motores (excepto para veículos terrestres); uniões e 

componentes de transmissão (excepto para veículos terrestres); motores, máquinas e ou-

tras instalações para exploração de jazidas de petróleo e jazidas de gás e respectivas peças 

desde que incluídos na classe 7; instrumentos agrícolas excepto os operados manualmente; 

válvulas (peças de máquinas); velas de ignição; filtros de ar (peças de máquinas ou mo-

tores); reguladores de água; filtros de óleo; uniões excepto para veículos terrestres; pren-

sas de montagem; arrancadores; bombas; máquinas cavadoras; escavadoras; buldózeres; 

carregadores; cortadores; enfardadeiras; pás raspadoras (peças de máquinas de terraple-

nagem); máquinas de pavimentação; máquinas agrícolas; máquinas de corte; compacta-

dores; máquinas (rampas) para transportar madeiras; filtros; correias; lâminas; máquinas 

de terraplanagem; máquinas de marcação de estradas; máquinas elevatórias; aparelhos e 
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instrumentos agrícolas; rolos compressores; máquinas para silvicultura; máquinas para 

colocação de tubos; máquinas de compactação; baldes para máquinas de terraplanagem; 

macacos hidráulicos; máquinas e aparelhos de soldagem; motores a jacto não para veículos 

terrestres; máquinas para compactação do solo; filtros de limpeza de ar (peças de máquinas 

ou motores); máquinas de perfilar pavimentos; escarificadores para partir superfícies, em 

especial terra vegetal e pavimento; motoniveladoras; reguladores do débito de combustível/ar; 

bocais para mangueiras de distribuição de combustível; separadores de água; máquinas de 

cultivo e de colheita, debulhadoras, máquinas cortadoras, ceifeiras, enfardadeiras, sega-

doras, grades; arados e ancinhos; máquinas de drenagem; cavadoras (máquinas); motores 

aeronáuticos; agitadores; condensadores de ar; alternadores; mancais de rolamentos para 

máquinas; almofadas antifricção para máquinas; dispositivos antipoluição para motores; 

eixos para máquinas; aros de esferas para rolamentos; suportes de rolamentos para máqui-

nas; rolamentos; transportadores de correia; correias para máquinas; correias para moto-

res; lâminas (peças de máquinas); motores para barcos; pastilhas de travões excepto para 

veículos; segmentos de travões excepto para veículos; calços de travões excepto para veícu-

los; escovas (peças de máquinas); carburadores; máquinas de ar comprimido; bombas de 

ar comprimido; compressores (máquinas); instalações de condensação; bielas para máqui-

nas e motores; cabos de controlo para máquinas e motores; mecanismos de controlo para 

máquinas e motores; geradores de corrente; cortadores (máquinas); máquinas de corte; 

culatras de motores; cilindros para máquinas; cilindros para motores; coroas de perfuração 

(peças de máquinas); cabeças de perfuração (peças de máquinas); máquinas de perfuração; 

correias de dínamo; escovas dínamo; dínamos; motores, excepto para veículos terrestres; 

correias de ventoinhas para motores; ventoinhas para motores; aparelhos de conversão 

de combustível para motores de combustão interna; economizadores de combustível para 

motores; caixas de velocidades excepto para veículos terrestres; engrenagens, excepto para 

veículos terrestres; máquinas de moagem; coberturas (peças de máquinas); martelos (pe-

ças de máquinas); martelos pneumáticos; ferramentas portáteis operadas mecanicamente; 

aparelhos de manuseamento para cargas e descargas; guinchos; suportes para máquinas-

-ferramentas; tremonhas para descarga mecânica; macacos (máquinas); máquinas de cortar 

relva (máquinas); correias de elevadores; aparelhos de elevação; rampas de carga; bombas 

de lubrificação; lubrificadores (peças de máquinas); volantes de máquinas; rodas de máqui-

nas; aparelhos de maquinagem; máquinas para trabalhar os metais; pistolas para a pintura; 

máquinas de pintura; pistões; transportadores pneumáticos; prensas; polias; bombas (má-

quinas); apiloadores (máquinas); redutores de velocidade excepto para veículos terrestres; 

pás mecânicas; uniões de eixos; rolamentos para eixos de transmissão; reguladores de velo-

cidade para máquinas e motores; máquinas de pulverização; supercompressores; máquinas 

para alcatroar; máquinas para fazer roscas; debulhadoras; correntes e eixos de transmissão, 

excepto para veículos terrestres; transmissões para máquinas; turbinas excepto para veícu-

los terrestres; turbocompressores; válvulas (peças de máquinas); instalações de lavagem de 

veículos; aparelhos de vulcanização; aparelhos de lavagem; máquinas para eliminação de 

lixo; máquinas de rega; peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos; máquinas 

agrícolas e máquinas de terraplanagem, nomeadamente arrancadores de motores, alterna-

dores, pistões, culatras de motores, peças de sistemas de refrigeração, turbocompressores, 

peças de sistemas de lubrificação, compressores de ar e blocos excepto para veículos terres-

tres; silenciadores; bombas de ar; economizadores de combustível para motores; escapes; 

silenciadores (peças de máquinas); tampões de escape; radiadores e tampões para radiado-

res; alternadores, pistões, peças de sistemas de refrigeração, turbocompressores, peças de 

sistemas de lubrificação, compressores de ar e blocos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115259

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/09

[730] 申請人 Requerente : Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

 地址 Endereço : No. 12999 Nanhuan Road, Qingzhou City, Shandong Province, China

 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 : Veículos; aparelhos de locomoção por terra, ar ou água; tractores e motores de tractor; ca-

miões de transporte e carros de reboque; chassis de veículos; pneus para rodas de veículos; 

rodas; carris para veículos; camiões; camiões basculantes; veículos terrestres equipados 

com aparelhos de carga, de compactação, de colocação de condutas e de nivelamento; vál-

vulas para pneus; circuitos hidráulicos e adaptadores hidráulicos; acoplamentos para veí-

culos terrestres; buzinas para veículos; espelhos para veículos; guarda-lamas, palas de pro-

tecção contra a lama, guarda-salpicos, palas de protecção contra salpicos; assentos e cintos 

para assentos; limpa pára-brisas e escovas para limpa pára-brisas, dispositivos antiderra-

pantes; correntes antiderrapantes; travões para veículos; pastilhas de travões para veículos; 

aparelhos hidráulicos para veículos terrestres; capas para veículos; partes e acessórios para 

todos os artigos atrás referidos; peças e acessórios incluídos na classe 12 para veículos ter-

restres, máquinas agrícolas e máquinas de terraplanagem, nomeadamente manivelas, veios 

de excêntricos, motores, rolamentos, bielas, camisas, transmissões para veículos terrestres 

e peças estruturais, de reparação e de reposição dos mesmos; peças mecânicas de motores 

para veículos terrestres; motores de arranque, cabeças de cilindro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115260

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/09

[730] 申請人 Requerente : Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

 地址 Endereço : No. 12999 Nanhuan Road, Qingzhou City, Shandong Province, China

 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 : Máquinas e máquinas-ferramentas; motores (excepto para veículos terrestres); uniões e 

componentes de transmissão (excepto para veículos terrestres); motores, máquinas e ou-

tras instalações para exploração de jazidas de petróleo e jazidas de gás e respectivas peças 

desde que incluídos na classe 7; instrumentos agrícolas excepto os operados manualmente; 

válvulas (peças de máquinas); velas de ignição; filtros de ar (peças de máquinas ou moto-

res); reguladores de água; filtros de óleo; uniões excepto para veículos terrestres; prensas 

de montagem; arrancadores; bombas; máquinas cavadoras; escavadoras; buldózeres; carre -

gadores; cortadores; enfardadeiras; pás raspadoras (peças de máquinas de terraplanagem); 
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máquinas de pavimentação; máquinas agrícolas; máquinas de corte; compactadores; 

máquinas (rampas) para transportar madeiras; filtros; correias; lâminas; máquinas de 

terraplanagem; máquinas de marcação de estradas; máquinas elevatórias; aparelhos e 

instrumentos agrícolas; rolos compressores; máquinas para silvicultura; máquinas para 

colocação de tubos; máquinas de compactação; baldes para máquinas de terraplanagem; 

macacos hidráulicos; máquinas e aparelhos de soldagem; motores a jacto não para veículos 

terrestres; máquinas para compactação do solo; filtros de limpeza de ar (peças de máquinas 

ou motores); máquinas de perfilar pavimentos; escarificadores para partir superfícies, em 

especial, terra vegetal e pavimento; motoniveladoras; reguladores do débito de combustível/ar; 

bocais para mangueiras de distribuição de combustível; separadores de água; máquinas de 

cultivo e de colheita, debulhadoras, máquinas cortadoras, ceifeiras, enfardadeiras, sega-

doras, grades; arados e ancinhos; máquinas de drenagem; cavadoras (máquinas); motores 

aeronáuticos; agitadores; condensadores de ar; alternadores; mancais de rolamentos para 

máquinas; almofadas antifricção para máquinas; dispositivos antipoluição para motores; 

eixos para máquinas; aros de esferas para rolamentos; suportes de rolamentos para máqui-

nas; rolamentos; transportadores de correia; correias para máquinas; correias para moto-

res; lâminas (peças de máquinas); motores para barcos; pastilhas de travões excepto para 

veículos; segmentos de travões excepto para veículos; calços de travões excepto para veícu-

los; escovas (peças de máquinas); carburadores; máquinas de ar comprimido; bombas de 

ar comprimido; compressores (máquinas); instalações de condensação; bielas para máqui-

nas e motores; cabos de controlo para máquinas e motores; mecanismos de controlo para 

máquinas e motores; geradores de corrente; cortadores (máquinas); máquinas de corte; 

culatras de motores; cilindros para máquinas; cilindros para motores; coroas de perfuração 

(peças de máquinas); cabeças de perfuração (peças de máquinas); máquinas de perfuração; 

correias de dínamo; escovas dínamo; dínamos; motores, excepto para veículos terrestres; 

correias de ventoinhas para motores; ventoinhas para motores; aparelhos de conversão 

de combustível para motores de combustão interna; economizadores de combustível para 

motores; caixas de velocidades excepto para veículos terrestres; engrenagens, excepto para 

veículos terrestres; máquinas de moagem; coberturas (peças de máquinas); martelos (pe-

ças de máquinas); martelos pneumáticos; ferramentas portáteis operadas mecanicamente; 

aparelhos de manuseamento para cargas e descargas; guinchos; suportes para máquinas-

-ferramentas; tremonhas para descarga mecânica; macacos (máquinas); máquinas de cortar 

relva (máquinas); correias de elevadores; aparelhos de elevação; rampas de carga; bombas 

de lubrificação; lubrificadores (peças de máquinas); volantes de máquinas; rodas de máqui-

nas; aparelhos de maquinagem; máquinas para trabalhar os metais; pistolas para a pintura; 

máquinas de pintura; pistões; transportadores pneumáticos; prensas; polias; bombas (má-

quinas); apiloadores (máquinas); redutores de velocidade excepto para veículos terrestres; 

pás mecânicas; uniões de eixos; rolamentos para eixos de transmissão; reguladores de velo-

cidade para máquinas e motores; máquinas de pulverização; supercompressores; máquinas 

para alcatroar; máquinas para fazer roscas; debulhadoras; correntes e eixos de transmissão, 

excepto para veículos terrestres; transmissões para máquinas; turbinas excepto para veícu-

los terrestres; turbocompressores; válvulas (peças de máquinas); instalações de lavagem de 

veículos; aparelhos de vulcanização; aparelhos de lavagem; máquinas para eliminação de 

lixo; máquinas de rega; peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos; máquinas 

agrícolas e máquinas de terraplanagem, nomeadamente arrancadores de motores, alterna-

dores, pistões, culatras de motores, peças de sistemas de refrigeração, turbocompressores, 

peças de sistemas de lubrificação, compressores de ar e blocos excepto para veículos terres-

tres; silenciadores; bombas de ar; economizadores de combustível para motores; escapes; 

silenciadores (peças de máquinas); tampões de escape; radiadores e tampões para radiado-

res; alternadores, pistões, peças de sistemas de refrigeração, turbocompressores, peças de 

sistemas de lubrificação, compressores de ar e blocos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115261

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/09

[730] 申請人 Requerente : Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

 地址 Endereço : No. 12999 Nanhuan Road, Qingzhou City, Shandong Province, China

 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 : Veículos; aparelhos de locomoção por terra, ar ou água; tractores e motores de tractor; ca-

miões de transporte e carros de reboque; chassis de veículos; pneus para rodas de veículos; 

rodas; carris para veículos; camiões; camiões basculantes; veículos terrestres equipados 

com aparelhos de carga, de compactação, de colocação de condutas e de nivelamento; vál-

vulas para pneus; circuitos hidráulicos e adaptadores hidráulicos; acoplamentos para veí-

culos terrestres; buzinas para veículos; espelhos para veículos; guarda-lamas, palas de pro-

tecção contra a lama, guarda-salpicos, palas de protecção contra salpicos; assentos e cintos 

para assentos; limpa pára-brisas e escovas para limpa pára-brisas, dispositivos antiderra-

pantes; correntes antiderrapantes; travões para veículos; pastilhas de travões para veículos; 

aparelhos hidráulicos para veículos terrestres; capas para veículos; partes e acessórios para 

todos os artigos atrás referidos; peças e acessórios incluídos na classe 12 para veículos ter-

restres, máquinas agrícolas e máquinas de terraplanagem, nomeadamente manivelas, veios 

de excêntricos, motores, rolamentos, bielas, camisas, transmissões para veículos terrestres 

e peças estruturais, de reparação e de reposição dos mesmos; peças mecânicas de motores 

para veículos terrestres; motores de arranque, cabeças de cilindro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115262

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/09

[730] 申請人 Requerente : Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

 地址 Endereço : No. 12999 Nanhuan Road, Qingzhou City, Shandong Province, 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 : Serviços de reparação; serviços de instalação; engenharia de construção; instalação e ma-

nutenção de aparelhos para exploração de jazidas de petróleo e jazidas de gás, e para a 

produção de energia; reparação e manutenção de veículos terrestres, agrícolas, de terrapla-

nagem e máquinas de construção; aluguer e locação de máquinas e equipamentos de enge-

nharia e de construção; construção de edifícios.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115279

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/09

[730] 申請人 Requerente : 曺城熏
   Sung Hoon CHO

 地址 Endereço : 4th FL. JungHoon BLDG., 57, 20 Gil, MokdongJooongangBon-ro, Yangcheon-gu, Seoul

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 果昔；果汁；水果濃縮飲料（無酒精飲料）；無酒精果汁；無酒精飲料（含維生素）；含有電解質

的運動飲料；無酒精混合果汁；礦泉水（飲料）；加味水；蔬菜汁（飲料）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115280

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/09

[730] 申請人 Requerente : 曺城熏
   Sung Hoon CHO

 地址 Endereço : 4th FL. JungHoon BLDG., 57, 20 Gil, MokdongJooongangBon-ro, Yangcheon-gu, Seoul

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；餐館；流動飲食供應；酒吧服務；茶館；自助餐廳；咖啡館；飯店；快餐館；自助餐廳。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115281

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/09

[730] 申請人 Requerente : 曺城熏
   Sung Hoon CHO

 地址 Endereço : 4
th

 FL. JungHoon BLDG., 57, 20 Gil, MokdongJooongangBon-ro, Yangcheon-gu, Seoul

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 果昔；果汁；水果濃縮飲料（無酒精飲料）；無酒精果汁；無酒精飲料（含維生素）；含有電解質

的運動飲料；無酒精混合果汁；礦泉水（飲料）；加味水；蔬菜汁（飲料）。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115282

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/09

[730] 申請人 Requerente : 曺城熏
   Sung Hoon CHO

 地址 Endereço : 4th FL. JungHoon BLDG., 57, 20 Gil, MokdongJooongangBon-ro, Yangcheon-gu, Seoul

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；餐館；流動飲食供應；酒吧服務；茶館；自助餐廳；咖啡館；飯店；快餐館；自助餐廳。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115287

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/09

[730] 申請人 Requerente : Tsujiri Ltd.

 地址 Endereço : Uomachi 3-2-19, Kokurakita-ward, Kitakyushu-city, Fukuoka 802-0006, 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 : Bebidas constituídas principalmente de chocolates; bebidas constituídas principalmente 

de cacau; bebidas constituídas principalmente de café; bebidas feitas de cereais; bebidas à 

base de chá; bebidas geladas (gelados comestíveis); café; chá (não medicinais); artigos de 

pastelaria; artigos de confeitaria; guloseimas de açúcar cozido; doces artesanais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115288

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/09

[730] 申請人 Requerente : Tsujiri Ltd.
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 地址 Endereço : Uomachi 3-2-19, Kokurakita-ward, Kitakyushu-city, Fukuoka 802-0006, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Café; cafetarias; serviços de bar; serviços de banquetes; restaurantes; snack-bars; forneci-

mento de comidas e bebidas; serviços de consultoria, assessoria e informações em relação 

com o fornecimento de comidas e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115289

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/09

[730] 申請人 Requerente : Tsujiri Ltd.

 地址 Endereço : Uomachi 3-2-19, Kokurakita-ward, Kitakyushu-city, Fukuoka 802-0006, 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 : Bebidas constituídas principalmente de chocolates; bebidas constituídas principalmente 

de cacau; bebidas constituídas principalmente de café; bebidas feitas de cereais; bebidas à 

base de chá; bebidas geladas (gelados comestíveis); café; chá (não medicinais); artigos de 

pastelaria; artigos de confeitaria; guloseimas de açúcar cozido; doces artesanais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115290

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/09

[730] 申請人 Requerente : Tsujiri Ltd.

 地址 Endereço : Uomachi 3-2-19, Kokurakita-ward, Kitakyushu-city, Fukuoka 802-0006, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Café; cafetarias; serviços de bar; serviços de banquetes; restaurantes; snack-bars; forneci-

mento de comidas e bebidas; serviços de consultoria, assessoria e informações em relação 

com o fornecimento de comidas e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115291

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/09
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[730] 申請人 Requerente : Tsujiri Ltd.

 地址 Endereço : Uomachi 3-2-19, Kokurakita-ward, Kitakyushu-city, Fukuoka 802-0006, 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 : Bebidas constituídas principalmente de chocolates; bebidas constituídas principalmente 

de cacau; bebidas constituídas principalmente de café; bebidas feitas de cereais; bebidas à 

base de chá; bebidas geladas (gelados comestíveis); café; chá (não medicinais); artigos de 

pastelaria; artigos de confeitaria; guloseimas de açúcar cozido; doces artesanais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115292

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/09

[730] 申請人 Requerente : Tsujiri Ltd.

 地址 Endereço : Uomachi 3-2-19, Kokurakita-ward, Kitakyushu-city, Fukuoka 802-0006, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Café; cafetarias; serviços de bar; serviços de banquetes; restaurantes; snack-bars; forneci-

mento de comidas e bebidas; serviços de consultoria, assessoria e informações em relação 

com o fornecimento de comidas e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115333

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/12

[730] 申請人 Requerente : 林志輝 

 地址 Endereço : 澳門河邊新街62號喜鵲樓地下A舖 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 實體經營，零售，批發，代理食品及飲品（超市食品飲品）。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑，白，灰（如圖）。 
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[210] 編號 N.º : N/115336

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/12

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA NARIS KESHOUHIN (NARIS COSMETICS CO., LTD.)

 地址 Endereço : 11-17, Ebie 1-Chome, Fukushima-Ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Pulverizadores protectores solares; geles protectores solares para uso cosmético; bases 

de maquilhagem com protectores solares; bases de maquilhagem tipo BB («blemish balm 

foundations»); cosméticos; produtos para lavar o rosto; produtos de limpeza para fins cos-

méticos; sabonetes para as mãos e champôs.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115375

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/13

[730] 申請人 Requerente : HRA實驗製藥股份有限公司

   LABORATOIRE HRA PHARMA

 地址 Endereço : 法國巴黎貝瑞格路15號

   15 Rue Béranger, 75003 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115380

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/13

[730] 申請人 Requerente : 翁木強 

 地址 Endereço : 澳門氹仔成都街濠景花園25座7A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 新聞社，電子信件，電子公告牌服務（通訊服務）。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，白色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/115381

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/13

[730] 申請人 Requerente : 翁木強 

 地址 Endereço : 澳門氹仔成都街濠景花園25座7A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 新聞社，電子信件，電子公告牌服務（通訊服務）。 

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/115383

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/13

[730] 申請人 Requerente : Baheal Investment USA, Inc.

 地址 Endereço : 2945 Townsgate Road, Suite 130 Westlake Village, California 91361, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos dietéticos e nutricionais.

[540] 商標 Marca : 

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

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

2016/03/14 86/939,153 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/115384

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/13

[730] 申請人 Requerente : DKSH Schweiz AG

 地址 Endereço : Wiesenstrasse 8, 8008 Zurich, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 自動出票機，機器可讀形式的票的出票機，用以讀取及識別機器可讀形式的票的裝置及設備，

投幣啓動裝置的機械結構，硬幣找換機，進出控制設備及裝置，進出控制系統，進出控制系統

用的電腦軟件，電腦存取控制用的電腦軟件，泊車咪錶，檢驗（監督）裝置及儀器，收銀機，電

子付款終端，計算機器，數據處理裝置，讀卡裝置。 



N.º 46 — 16-11-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 22517

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115413

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/14

[730] 申請人 Requerente : PYEONGCHANG YEONGWOL JEONGSEON LIVESTOCK COOPERATIVE FE-

DERATION

 地址 Endereço : 9, Baeko-ro, Pyeongchang-eup, Pyeongchang-gun, Gangwon-Do, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 牛肉；牛排；濃肉汁；漢堡肉排；切片及調過味的韓式烤牛肉，牛肉乾；香腸；牛尾湯；牛骨湯；

牛腳湯。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115451

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/14

[730] 申請人 Requerente : 大賀酒造株式會社

   OGA SHUZO CO., LTD.

 地址 Endereço : 日本國福岡縣築紫野市二日市中央四丁目9番1號

   9-1, Futsukaichichuo 4-chome, Chikushino-shi, Fukuoka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 酒精飲料（啤酒除外）；清酒；燒酒；日本米酒；米酒；果酒（含酒精）；含水果酒精飲料；酒精飲

料原汁；酒精飲料濃縮汁；預先混合的酒精飲料（以啤酒為主的除外）。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115461

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/15

[730] 申請人 Requerente : Takeda GmbH

 地址 Endereço : Byk-Gulden-Str.2, 78467 Konstanz, Germany
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 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos; preparados sanitários para fins médicos; alimentos e substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal; suplementos dietéticos para humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115462

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/15

[730] 申請人 Requerente : Takeda GmbH

 地址 Endereço : Byk-Gulden-Str.2, 78467 Konstanz, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos; preparados sanitários para fins médicos; alimentos e substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal; suplementos dietéticos para humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115463

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/15

[730] 申請人 Requerente : Takeda GmbH

 地址 Endereço : Byk-Gulden-Str.2, 78467 Konstanz, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos; preparados sanitários para fins médicos; alimentos e substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal; suplementos dietéticos para humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115465

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/15

[730] 申請人 Requerente : 澳門光華科技傳媒顧問一人有限公司 

 地址 Endereço : 澳門沙欄仔街37A海威大廈地下B 

 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 : 食品（餅乾）。 
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，如圖所示。 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“乾果，蜜餞”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/115466

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/15

[730] 申請人 Requerente : 吳翠琼 

 地址 Endereço : 澳門沙欄仔街37A海威大廈地下B 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 食品（餅乾）。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，深綠色，如圖所示。 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“乾果，蜜餞”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/115468

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/15

[730] 申請人 Requerente : Blue Ocean Trademarks NV

 地址 Endereço : Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon z/n, Curaçao

 國籍 Nacionalidade : 庫臘索 Curaçao 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Vinhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115481

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : FB SOLUTION

 地址 Endereço : 52 Avenue du Canada, 35200 Rennes, France
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 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e legumes em conserva, secos e cozi-

dos; saladas de frutas e legumes; geleias, compotas, frutas cozidas; ovos, leite e produtos 

lácteos; sobremesas à base de leite; óleos e gorduras comestíveis.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha e dourada tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/115482

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : FB SOLUTION

 地址 Endereço : 52 Avenue du Canada, 35200 Rennes, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, pão contendo cereais, pão de Viena; sanduíches; produtos de paste-

laria e confeitaria, gelados comestíveis; mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; 

sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; biscoitos, brioches, crois-

sants, tortas semi-circulares («turnover»), pastéis; bolos, pasta para bolos, panquecas, tor-

tas, quiches; pizzas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha e dourada tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/115483

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : FB SOLUTION

 地址 Endereço : 52 Avenue du Canada, 35200 Rennes, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Distribuição e entrega ao domicílio de produtos alimentares feitos a partir de massas 

frescas, doces ou condimentadas; entrega de refeições, tabuleiros com refeições, produtos 

alimentares e bebidas, refeições de menus e cocktails; transporte, embalagem e armazena-

mento de preparações alimentares e bebidas.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha e dourada tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/115484

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : FB SOLUTION

 地址 Endereço : 52 Avenue du Canada, 35200 Rennes, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; serviços de restaurante de comida rápida; salões de chá; cafés, ca-

fetarias; serviços de catering.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha e dourada tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/115485

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : FB SOLUTION

 地址 Endereço : 52 Avenue du Canada, 35200 Rennes, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e legumes em conserva, secos e cozi-

dos; saladas de frutas e legumes; geleias, compotas, frutas cozidas; ovos, leite e produtos 

lácteos; sobremesas à base de leite; óleos e gorduras comestíveis.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, branca e preta tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/115486

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : FB SOLUTION

 地址 Endereço : 52 Avenue du Canada, 35200 Rennes, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 
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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, sucedâneos do café; farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, pão contendo cereais, pão de Viena; sanduíches; produtos de paste-

laria e confeitaria, gelados comestíveis; mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; 

sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; biscoitos, brioches, crois-

sants, tortas semi-circulares («turnover»), pastéis; bolos, pasta para bolos, panquecas, tor-

tas, quiches; pizzas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, branca e preta tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/115487

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : FB SOLUTION

 地址 Endereço : 52 Avenue du Canada, 35200 Rennes, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Distribuição e entrega ao domicílio de produtos alimentares feitos a partir de massas 

frescas, doces ou condimentadas; entrega de refeições, tabuleiros com refeições, produtos 

alimentares e bebidas, refeições de menus e cocktails; transporte, embalagem e armazena-

mento de preparações alimentares e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, branca e preta tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/115488

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : FB SOLUTION

 地址 Endereço : 52 Avenue du Canada, 35200 Rennes, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; serviços de restaurante de comida rápida; salões de chá; cafés, ca-

fetarias; serviços de catering.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, branca e preta tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/115489

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[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/115490

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[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/115491

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 
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jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115492

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[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/115493

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[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/115494

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 
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jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115495

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[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/115496

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[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/115497

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 
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jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115498

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[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/115499

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[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/115500

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : 海南妹餐飲管理集團（澳門）有限公司

   MENINA HAINAN GRUPO DE GESTÃO DE COMIDAS E BEBIDAS (MACAU) 

LIMITADA, em inglês HAINAN GIRL FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT 

GROUP (MACAU) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路301-355號財神商業中心8樓E 
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務；餐館；酒吧；備辦宴席；自助餐館；烹飪設備出租；咖啡館；快餐館；流動

飲食供應；食物雕刻；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；飲水機出租。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 彩色（紅色、黑色、白色）如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/115501

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : 海南妹餐飲管理集團（澳門）有限公司

   MENINA HAINAN GRUPO DE GESTÃO DE COMIDAS E BEBIDAS (MACAU) 

LIMITADA, em inglês HAINAN GIRL FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT 

GROUP (MACAU) LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路301-355號財神商業中心8樓E 

 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；餐館；酒吧；備辦宴席；自助餐館；烹飪設備出租；咖啡館；快餐館；流動

飲食供應；食物雕刻；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；飲水機出租。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 彩色（紅色、黑色、白色、灰色、黃色、肉色）如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/115502

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : 濠江捲煙廠有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路431-487號南豐工業大廈11樓B座 

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

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草製品，煙具，雪茄，香煙製成品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 根據如圖所示（黑白色）。 

[210] 編號 N.º : N/115503

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19
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[730] 申請人 Requerente : Tesla Motors, Inc.

 地址 Endereço : 3500 Deer Creek Road Palo Alto, CA 94304, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis e peças estruturais para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/18 86/946,030 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/115504

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : Tesla Motors, Inc.

 地址 Endereço : 3500 Deer Creek Road Palo Alto, CA 94304, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Artigos de vestuário, nomeadamente t-shirts, camisas, casacos, luvas, lenços, chapéus; cha-

pelaria, nomeadamente chapéus de desporto, bonés, viseiras para o sol; chapéus para lac-

tentes, bebés, infantes e crianças; vestuário de uma só peça para bebés e crianças; vestuá-

rio infantil.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/31 86/960,133 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/115505

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : Tesla Motors, Inc.

 地址 Endereço : 3500 Deer Creek Road Palo Alto, CA 94304, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis e peças estruturais para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/31 86/960,135 美國 Estados Unidos da América
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[210] 編號 N.º : N/115506

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : Tesla Motors, Inc.

 地址 Endereço : 3500 Deer Creek Road Palo Alto, CA 94304, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Artigos de vestuário, nomeadamente, t-shirts, camisas, casacos, luvas, lenços, chapéus; 

chapelaria, nomeadamente, chapéus de desporto, bonés, viseiras para o sol; chapéus para 

lactentes, bebés, infantes e crianças; vestuário de uma só peça para bebés e crianças; vestuá-

rio infantil.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/31 86/960,138 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/115507

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : China Resources Snow Breweries Company Ltd.

 地址 Endereço : Room 306 China Resources Building, No. 8 Jianguomen North Avenue, Dongcheng District, 

Beijing 100005, China

 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 : Café; bebidas à base de café; bebidas à base de cacau; bebidas à base de chocolate; chá; fa-

rinha de soja.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115508

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : China Resources Snow Breweries Company Ltd.

 地址 Endereço : Room 306 China Resources Building, No. 8 Jianguomen North Avenue, Dongcheng District, 

Beijing 100005, China

 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 : Extractos de frutos não-alcoólicos; cerveja de gengibre (ginger ale); bebidas de sumos de 

frutos não alcoólicas; águas [bebidas]; águas minerais [bebidas]; mostos; limonadas; sumos 
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de legumes [bebidas]; águas com gás; leite de amêndoas [bebidas]; leite de amendoim [bebi-

das não-alcoólicas]; kvass (bebida não alcoólica); bebidas à base de soja, com excepção de 

substitutos do leite.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115509

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : China Resources Snow Breweries Company Ltd.

 地址 Endereço : Room 306 China Resources Building, No. 8 Jianguomen North Avenue, Dongcheng District, 

Beijing 100005, 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 : Bebidas alcoólicas, com excepção de cervejas; uísque; «baijiu» [bebida alcoólica destilada 

chinesa]; «sake»; extractos de frutos, bebidas alcoólicas; bebidas alcoólicas contendo fru-

tos; cocktails.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115510

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : China Resources Snow Breweries Company Ltd.

 地址 Endereço : Room 306 China Resources Building, No. 8 Jianguomen North Avenue, Dongcheng District, 

Beijing 100005, China

 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 : Cafés; cafetarias; cantinas; hotéis; restaurantes; snack-bares; serviços de bar; agências de 

alojamento [hotéis, pensões, residenciais].
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115511

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : GolfTEC Intellectual Property LLC

 地址 Endereço : 12450 E. Arapahoe Road, Suite B, Centennial, Colorado 80112, U.S.A.

 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 : Ensino de Golfe, através de vídeo digital e computadores que analisam os movimentos e 

que utilizam uma base de dados privada dos «swings» de golfistas profissionais do «top 

four»; ensino de golfe providenciado online através de vídeos não descarregáveis; serviços 

de entretenimento, nomeadamente a organização de competições de golfe; adaptação de 

tacos de golfe para utilizadores individuais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115512

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : 林美蓉 

 地址 Endereço : 中國福建省晉江市青新36號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；嬰兒全套衣；體操服；鞋；帽；襪；手套（服裝）；圍巾；腰帶；套服，鞋底；鞋內底；套鞋；

靴和鞋防滑器；鞋和靴的金屬附件；體操鞋；運動鞋；拖鞋；涼鞋；木鞋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115513

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : EAST UNION ENTERPRISES GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 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 : 9
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[511] 產品 Produtos : 連接器 （數據處理設備）；電子信號發射器、電子信號發射機；分線盒（電）；同軸電纜；纖維

光纜；配電箱（電）；光導絲（光學纖維）；光學纖維（光導纖維）；調製解調器

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115520

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

 地址 Endereço : No. 12999 Nanhuan Road, Qingzhou City, Shandong Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos destinados à indústria; produtos químicos destinados à agricultura, 

horticultura, e silvicultura; resinas artificiais em estado bruto, matérias plásticas em estado 

bruto; composições extintoras; preparações para a têmpera e soldadura; adesivos; cimento 

para reparações; anticongelantes; refrigerantes; condicionadores para sistemas de refrige-

ração; produtos de limpeza para sistemas de refrigeração; vedantes; preparações químicas 

para selar roscas de parafuso; fluído de bateria; químicos para avivar as cores; matérias de 

filtragem; matérias hidráulicas; aditivos de combustível; produtos para reparação de pneus 

de veículos; matérias para o fabrico de juntas; resinas artificiais e sintéticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115521

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

 地址 Endereço : No. 12999 Nanhuan Road, Qingzhou City, Shandong Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Gorduras, lubrificantes, óleos, e aditivos de fluidos para motores, compressores, gerado-

res, bombas e veículos; gorduras, lubrificantes, óleos e aditivos de fluido para máquinas, 

máquinas-ferramentas, e peças para as mesmas, para uso na agricultura, na compactação, 

na construção, na demolição, no condicionamento de terras, na perfilagem de terras, nas 

terraplanagens, na silvicultura, no paisagismo, na elevação de materiais, na propulsão ma-

rítima, no manuseio de materiais, na mineração, na colocação de «mulch», na distribuição 

de petróleo e gás, na exploração de petróleo e de gás, na produção de petróleo e de gás, na 

pavimentação, na colocação de condutas, na geração de energia, na construção e reparação 

de estradas, na preparação de terrenos e recuperação de aterros de resíduos, na perfuração 

de túneis, e no controlo da vegetação.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115522

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

 地址 Endereço : No. 12999 Nanhuan Road, Qingzhou City, Shandong Province, 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 : Hardware de computador; software de computador para testar, monitorizar, e operar veí-

culos, motores, equipamentos, máquinas, máquinas-ferramentas, e peças para as mesmas, 

para uso na agricultura, na compactação, na construção, na demolição, no condicionamen-

to de terras, na perfilagem de terras, nas terraplanagens, na silvicultura, no paisagismo, na 

elevação de materiais, na propulsão marítima, no manuseio de materiais, na mineração, na 

colocação de «mulch»; software de computador para testar, monitorizar, e operar veículos, 

motores, equipamentos, máquinas, máquinas-ferramentas, e peças para as mesmas, para 

uso na distribuição de petróleo e de gás, na exploração de petróleo e de gás, na produção 

de petróleo e de gás, na pavimentação, na colocação de condutas, na geração de energia, 

na construção e reparação de estradas, na preparação de terrenos e recuperação de aterros 

de resíduos, na perfuração de túneis, e no controlo da vegetação; software de computador 

na área de análise estatística, análise de dados, análise preditiva, e gestão e planeamento 

de «job site office»; software de computador para seleccionar o local de entrega e acompa-

nhar a situação da entrega de embalagens, cargas, e materiais de estaleiro; equipamentos e 

peças dos mesmos para a localização, posicionamento, e controlo, de máquinas, motores, 

máquinas-ferramentas, e peças para os mesmos, para uso na agricultura, na compactação, 

na construção, na demolição, no condicionamento de terras, na perfilagem de terras, nas 

terraplanagens, na silvicultura, no paisagismo, na elevação de materiais, na propulsão ma-

rítima, no manuseio de materiais, na mineração, na colocação de «mulch»; equipamentos e 

peças dos mesmos para a localização, posicionamento, e controlo, de máquinas, motores, 

máquinas-ferramentas, e peças para os mesmos, para uso na distribuição de petróleo e de 

gás, na exploração de petróleo e de gás, na produção de petróleo e de gás, na pavimentação, 

na colocação de condutas, na geração de energia, na construção e reparação de estradas, 

na preparação de terrenos e recuperação de aterros de resíduos, na perfuração de túneis, e 

no controlo da vegetação; equipamentos para a operação, controlo e monitorização remota 

de motores, máquinas-ferramentas e peças para as mesmas, para uso na agricultura, na 

compactação, na construção, na demolição, no condicionamento de terras, na perfilagem 

de terras, nas terraplanagens, na silvicultura, no paisagismo, na elevação de materiais, na 

propulsão marítima, no manuseio de materiais, na mineração, na colocação de «mulch»; 

equipamentos para a operação, controlo e monitorização remota de motores, máquinas-fer-

ramentas e peças para as mesmas, para uso na distribuição de petróleo e de gás, na explora-

ção de petróleo e de gás, na produção de petróleo e de gás, na pavimentação, na colocação 

de condutas, na geração de energia, na construção e reparação de estradas, na preparação 

de terrenos e recuperação de aterros de resíduos, na perfuração de túneis, e no controlo da 

vegetação; equipamentos para a operação, controlo e monitorização remota de motores, 

máquinas-ferramentas e peças para os mesmos, para uso na agricultura, na compactação, 
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na construção, na demolição, no condicionamento de terras, na perfilagem de terras, nas 

terraplanagens, na silvicultura, no paisagismo, na elevação de materiais, na propulsão ma-

rítima, no manuseio de materiais, na mineração, na colocação de «mulch»; equipamentos 

para a operação, controlo e monitorização remota de motores, máquinas-ferramentas e pe-

ças para os mesmos, para uso na distribuição de petróleo e de gás, na exploração de petró-

leo e de gás, na produção de petróleo e de gás, na pavimentação, na colocação de condutas, 

na geração de energia, na construção e reparação de estradas, na preparação de terrenos 

e recuperação de aterros de resíduos, na perfuração de túneis, e no controlo da vegetação; 

peças eléctricas e electrónicas para máquinas e equipamentos para uso na agricultura, na 

compactação, na construção, na demolição, no condicionamento de terras, na perfilagem 

de terras, nas terraplanagens, na silvicultura, no paisagismo, na elevação de materiais, na 

propulsão marítima, no manuseio de materiais, na mineração, na colocação de «mulch»; 

peças eléctricas e electrónicas para máquinas e equipamentos para uso na distribuição de 

petróleo e de gás, na exploração de petróleo e de gás, na produção de petróleo e de gás, na 

pavimentação, na colocação de condutas, na geração de energia, na construção e reparação 

de estradas, na preparação de terrenos e recuperação de aterros de resíduos, na perfuração 

de túneis, e no controlo da vegetação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115523

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, n.
os

 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, freguesia de Sé, 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 cartões de pagamento; serviços financeiros relacionados com jogo, apostas e 

jogos de fortuna ou azar; transacções monetárias; serviços electrónicos de débito e paga-

mento directo; seguros; assuntos financeiros, assuntos monetários; serviços de assessoria e 

consultoria relacionados com os serviços acima mencionados; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento, branco, laranja (PMS 715C), amarelo (PMS 128C) e cor-de-rosa (PMS 197C)

[210] 編號 N.º : N/115524

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, n.
os

 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, freguesia de Sé, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41
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[511] 服務 Serviços : Educação; serviços de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; forne-

cimento de instalações para lojas de vendas a retalho, restaurantes, espectáculos de magia, 

espectáculos musicais, comédia, jogos interactivos e participativos e eventos desportivos; 

entretenimento ao vivo, produções teatrais; jogos de fortuna e azar, serviços de jogo e casi-

no.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento, branco, laranja (PMS 715C), amarelo (PMS 128C) e cor-de-rosa (PMS 197C)

[210] 編號 N.º : N/115525

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, n.
os

 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, freguesia de Sé, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; serviços de res-

taurante, bar e fornecimento de refeições.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento, branco, laranja (PMS 715C), amarelo (PMS 128C) e cor-de-rosa (PMS 197C)

[210] 編號 N.º : N/115526

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : 關承業 

 地址 Endereço : 澳門青洲大馬路公務員大廈3P 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115527

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/19

[730] 申請人 Requerente : 關承業 

 地址 Endereço : 澳門青洲大馬路公務員大廈3樓P 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115528

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : DOLLAR RENT A CAR, INC.

 地址 Endereço : 8501 Williams Road, Estero, Florida 33928, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運載工具（車輛）出租。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/115532

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : 3M Company

 地址 Endereço : 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144, EUA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Bandas adesivas para uso doméstico e de escritórios; e bandas adesivas vendidas juntamen-

te com suportes de quadros e molduras, ganchos, grampos para decorações, grampos para 

fios, e molas, para uso doméstico e de escritório para pendurar ou segurar objectos em pa-

redes, portas e outras superfícies lisas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115533

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : Lidl Stiftung & Co. KG

 地址 Endereço : Stiftsbergstra e 1, 74172 Neckarsulm, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho em relação a produtos alimentares, bebidas não alcoólicas, be-

bidas alcoólicas, tabaco, produtos de tabaco e artigos para fumadores, artigos de higiene, 
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preparações para limpeza e lavagem, cosméticos, medicamentos, equipamentos e apare-

lhos de entretenimento electrónico, computadores, equipamentos de telecomunicações, 

material de escritório, artigos de artesanato, artigos de decoração, artigos de papelaria e 

material escolar, móveis, artigos de cozinha e de uso doméstico, aparelhos de cozinha e 

de uso doméstico, máquinas e utensílios de cozinha e de uso doméstico, artigos de mesa 

e talheres, vestuário, calçado, chapelaria, produtos têxteis, retrosaria, artigos de couro, 

artigos de viagem, artigos de desporto e brinquedos, construção, artigos de bricolage e 

jardinagem, alimentos e acessórios para animais, plantas e flores; mediação de contractos, 

para terceiros, para a prestação de serviços, em particular, para a mediação de contractos 

de telecomunicações, contractos para o fornecimento de toques para telefones, contractos 

para a prestação de serviços de manutenção e reparação, contractos para a entrega de flo-

res e plantas, contractos de fornecimento de energia eléctrica; serviços de consultadoria ao 

consumidor; fornecimento de informações na Internet, nomeadamente, informações sobre 

produtos de consumo, informação de aconselhamento do consumidor e informação de ser-

viço ao cliente; publicidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115534

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : GUERLAIN S.A.

 地址 Endereço : 68 Avenue Des Champs Elysees, 75 008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Perfumes; água-de-toilette; água-de-perfume; água-de-colónia; sabões; geles e sais de ba-

nho ou duche para uso cosmético; cosméticos para a pele, corpo, rosto e cuidados unhas; 

cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, corpo e mãos para uso cosmético; produtos 

de maquilhagem; desodorizantes para o corpo.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/23 16/ 4259055 法國 França

[210] 編號 N.º : N/115536

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20
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[730] 申請人 Requerente : F. Hoffmann-La Roche AG

 地址 Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Suíça

 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/115537

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : F. Hoffmann-La Roche AG

 地址 Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Produtos de impressão, a saber brochuras de ensino para pacientes, publicidade para con-

sumidores, publicidade em revistas e publicidade para farmacêuticos, tudo acima relacio-

nado com preparações farmacêuticas para a prevenção e tratamento de doenças ósseas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115538

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : F. Hoffmann-La Roche AG

 地址 Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação e formação relacionadas com a prevenção e tratamento de doenças ósseas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115539

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : F. Hoffmann-La Roche AG

 地址 Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 
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 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/115540

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

 地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos 

da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115541

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 92879, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精之飲料；啤酒。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色、黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/115542

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 92879, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精之飲料；啤酒。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色、黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/115543

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 92879, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精之飲料；啤酒。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、白色、灰色、綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/115544

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 92879, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精之飲料；啤酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115545

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 92879, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精之飲料；啤酒。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115546

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 92879, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 清涼飲料、能量飲料、運動飲料、調味水和果汁飲料；含有維生素、礦物質、營養素、氨基酸和/或

草本植物等強化型的能量飲料、運動飲料、清涼飲料和果汁飲料；以茶葉調味的能量飲料、運

動飲料、清涼飲料和果汁飲料；製造碳酸飲料的糖漿和濃縮物；啤酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115547

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[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 bar; bar e sala de cocktail; serviços de forne-

cimento 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/115548

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : CAPCOM CO., LTD.

 地址 Endereço : 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Leitores de CD-ROM; aparelhos para registo, transmissão e/ou reprodução de som e/ou 

imagens; leitores e gravadores de DVD; leitores de DVD-ROM; software para jogos de 
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vídeo na forma de cartuchos ROM, cassetes, fitas, discos magnéticos e ópticos e placas de 

circuitos impressas; software para jogos de vídeo em cartuchos portáteis, aparelhos electró-

nicos de diversão portáteis com ecrã de cristal líquida; jogos de Internet (descarregáveis); 

software de jogos descarregáveis; software de jogos descarregáveis para jogar em telefones 

móveis; computadores; programas de computador; programas de jogos; software informá-

tico para autorizar o acesso a portais de Internet; software para protecção de ecrã (screen 

saver) e software para papel de parede (wallpaper); software para protecção de ecrã (screen 

saver) e software para papel de parede (wallpaper) descarregáveis para telefones móveis; 

imagens, imagens animadas e música descarregáveis para telefones móveis; máquinas para 

troca de dinheiro; toques para telemóveis (descarregáveis); músicas digitais (descarregáveis) 

fornecidas através da Internet; filmes expostos revelados; filmes de diapositivos expostos; 

discos; discos de áudio pré-gravados; discos de vídeo pré-gravados; fitas de áudio pré-gra-

vados; fitas de vídeo pré-gravados; CD-ROMs pré-gravados; DVD-ROMs pré-gravados; 

programas de jogos de computadora multimédia interactiva; computadores periféricos; ra-

tos; almofadas para rato; correias para telemóveis; publicações electrónicas descarregáveis; 

arquivos de imagens descarregáveis; arquivos de imagens animadas descarregáveis; arqui-

vos musicais descarregáveis; peças, peças acessórias e acessórios para todos os produtos 

supra citados, tudo incluído na Classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115549

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : CAPCOM CO., LTD.

 地址 Endereço : 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento; jogos de Internet (não descarregáveis); fornecimento de jogos 

por meios de um sistema com base informáticos; serviços de jogo prestados on-line a partir 

de rede informática; fornecimento de jogos electrónicos para telefones móveis na Internet; 

fornecimento de jogos electrónicos para telefones inteligentes na Internet; fornecimento de 

jogos electrónicos para computadores na Internet; fornecimento de jogos electrónicos para 

aparelhos electrónicos de diversão portáteis e jogos de vídeo na Internet; arranjos, organi-

zação e condução de concursos de jogos on-line; fornecimento de imagens e imagens ani-

madas (não descarregáveis) da internet; fornecimento de jogos interactivos para múltiplos 

jogadores on-line; fornecimento de publicações electrónicas não descarregáveis; forneci-

mento de boletins informativos não descarregáveis; música digital (não descarregáveis) for-

necido da internet; fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); 

fornecimento de serviços de arcadas de diversões; fornecimento de instalações recreativas, 

incluídas arcadas de jogos de vídeo, centros de diversões, parques de diversões, salas de 

caça-níqueis, casinos, bilhares, sala de dança e salas de mah-jong; organização de concur-

sos de entretenimento; apresentação de filmes; produção e distribuição de filme cinemato-

gráfico em forma de filmes, fitas de vídeo e discos ópticos; representação de espectáculos, 

peças de teatro e concertos musicais; apresentação de espectáculos ao vivo e espectáculos 

musicais; direcção e representação de peças de teatro; produção de programas de rádio e 

televisão; aluguer de equipamentos de parques de diversão, equipamentos de arcadas de 
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diversões, aparelhos de bowling, equipamentos desportivos, instrumentos musicais e equi-

pamentos de áudio; aluguer de filmes expostos revelados, filmes de diapositivos expostos, 

discos fonográficos, discos de áudio pré-gravados, discos de vídeo pré-gravados, fitas de áu-

dio pré-gravados, fitas de vídeo pré-gravados, CD-ROMs pré-gravados e DVD-ROMs pré-

-gravados; fornecimento de informação relacionado com todos os serviços supra citados, 

todos incluídos na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115550

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : CAPCOM CO., LTD.

 地址 Endereço : 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Leitores de CD-ROM; aparelhos para registo, transmissão e/ou reprodução de som e/ou 

imagens; leitores e gravadores de DVD; leitores de DVD-ROM; software para jogos de 

vídeo na forma de cartuchos ROM, cassetes, fitas, discos magnéticos e ópticos e placas de 

circuitos impressas; software para jogos de vídeo em cartuchos portáteis, aparelhos electró-

nicos de diversão portáteis com ecrã de cristal líquida; jogos de Internet (descarregáveis); 

software de jogos descarregáveis; software de jogos descarregáveis para jogar em telefones 

móveis; computadores; programas de computador; programas de jogos; software informá-

tico para autorizar o acesso a portais de Internet; software para protecção de ecrã (screen 

saver) e software para papel de parede (wallpaper); software para protecção de ecrã (screen 

saver) e software para papel de parede (wallpaper) descarregáveis para telefones móveis; 

imagens, imagens animadas e música descarregáveis para telefones móveis; máquinas para 

troca de dinheiro; toques para telemóveis (descarregáveis); músicas digitais (descarregáveis) 

fornecidas através da Internet; filmes expostos revelados; filmes de diapositivos expostos; 

discos; discos de áudio pré-gravados; discos de vídeo pré-gravados; fitas de áudio pré-gra-

vados; fitas de vídeo pré-gravados; CD-ROMs pré-gravados; DVD-ROMs pré-gravados; 

programas de jogos de computadora multimédia interactiva; computadores periféricos; ra-

tos; almofadas para rato; correias para telemóveis; publicações electrónicas descarregáveis; 

arquivos de imagens descarregáveis; arquivos de imagens animadas descarregáveis; arqui-

vos musicais descarregáveis; peças, peças acessórias e acessórios para todos os produtos 

supra citados, tudo incluído na Classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115551

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : CAPCOM CO., LTD.

 地址 Endereço : 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 



22544 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 46 期 —— 2016 年 11 月 16 日

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento; jogos de Internet (não descarregáveis); fornecimento de jogos 

por meios de um sistema com base informáticos; serviços de jogo prestados on-line a partir 

de rede informática; fornecimento de jogos electrónicos para telefones móveis na Internet; 

fornecimento de jogos electrónicos para telefones inteligentes na Internet; fornecimento de 

jogos electrónicos para computadores na Internet; fornecimento de jogos electrónicos para 

aparelhos electrónicos de diversão portáteis e jogos de vídeo na Internet; arranjos, organi-

zação e condução de concursos de jogos on-line; fornecimento de imagens e imagens ani-

madas (não descarregáveis) da internet; fornecimento de jogos interactivos para múltiplos 

jogadores on-line; fornecimento de publicações electrónicas não descarregáveis; forneci-

mento de boletins informativos não descarregáveis; música digital (não descarregáveis) for-

necido da internet; fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); 

fornecimento de serviços de arcadas de diversões; fornecimento de instalações recreativas, 

incluídas arcadas de jogos de vídeo, centros de diversões, parques de diversões, salas de 

caça-níqueis, casinos, bilhares, sala de dança e salas de mah-jong; organização de concur-

sos de entretenimento; apresentação de filmes; produção e distribuição de filme cinemato-

gráfico em forma de filmes, fitas de vídeo e discos ópticos; representação de espectáculos, 

peças de teatro e concertos musicais; apresentação de espectáculos ao vivo e espectáculos 

musicais; direcção e representação de peças de teatro; produção de programas de rádio e 

televisão; aluguer de equipamentos de parques de diversão, equipamentos de arcadas de 

diversões, aparelhos de bowling, equipamentos desportivos, instrumentos musicais e equi-

pamentos de áudio; aluguer de filmes expostos revelados, filmes de diapositivos expostos, 

discos fonográficos, discos de áudio pré-gravados, discos de vídeo pré-gravados, fitas de áu-

dio pré-gravados, fitas de vídeo pré-gravados, CD-ROMs pré-gravados e DVD-ROMs pré-

-gravados; fornecimento de informação relacionado com todos os serviços supra citados, 

todos incluídos na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115552

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : NAGANO SCIENCE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10, Ama-Shinmachi, Takatsuki-shi, Osaka 569-1106 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos de laboratório.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor azul tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/115553

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : NAGANO SCIENCE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10, Ama-Shinmachi, Takatsuki-shi, Osaka 569-1106 Japan
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 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Reparação ou manutenção de aparelhos e instrumentos de laboratório.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor azul tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/115554

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : NAGANO SCIENCE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10, Ama-Shinmachi, Takatsuki-shi, Osaka 569-1106 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 : Organização, gestão e planeamento de seminários.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor azul tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/115555

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : NAGANO SCIENCE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-10, Ama-Shinmachi, Takatsuki-shi, Osaka 569-1106 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Ensaio, inspecção ou investigação de produtos farmacêuticos, cosméticos ou alimentares; 

aluguer de aparelhos e instrumentos de laboratório; inspecção de aparelhos e instrumentos 

de laboratório para ensaios de produtos farmacêuticos, cosméticos ou alimentares, avalia-

ção e certificação dos resultados da inspecção, provisão de informação relacionada com a 

inspecção, avaliação e certificação; assessoria e consultadoria relacionada com ensaios de 

produtos farmacêuticos, cosméticos ou alimentares; provisão de informação relacionada 

com ensaios de produtos farmacêuticos, cosméticos ou alimentares; exames quanto à esta-

bilidade do processo de ensaio de produtos farmacêuticos, cosméticos ou alimentares, ava-

liação e certificação dos resultados examinados, provisão de informação relacionada com 

os exames, avaliação e certificação.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor azul tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/115556

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20
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[730] 申請人 Requerente : CODAA SWITZERLAND AG

 地址 Endereço : Unit B, 3rd Floor, Mühlentalstrasse 2, 8200 Schaffhausen, 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 : Preparações, incluindo cremes, geles e mousses, para uso antes, durante e após o barbear; 

sabões; preparações para o banho e duche, espumas de banho, geles para o duche; sprays 

para o corpo usados como desodorizantes e fragrâncias de uso pessoal, desodorizantes 

para os cuidados com o corpo; produtos de perfumaria, água-de-colónia, perfumes, água-

-de-toilette; preparações para os cuidados da pele, cremes, leites, loções, geles e pós cos-

méticos para o rosto, mãos e corpo; máscaras cosméticas para o rosto; toalhetes cosméticos 

pré-humedecidos, toalhetes descartáveis impregnados com compostos ou químicos de lim-

peza para a higiene pessoal; óleos essenciais; preparações para pentear o cabelo, geles para 

o cabelo, spray para o cabelo, mousse para o cabelo, bálsamos para o cabelo, cremes para 

o cabelo, loções para o cabelo, cera para o cabelo; champôs; produtos amaciadores para o 

cabelo; loções para a barba, cera para o bigode; óleos de toilette.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115558

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路185-191號澳門工業中心8樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品（中成藥）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115559

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : 常州華利達服裝集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省常州市中吳大道1108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；褲子；鞋；帽子；襪；手套（服裝）；披肩；皮衣；夾克（服裝）；針織服裝。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115560

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : 樊滿錫 

 地址 Endereço : 中國廣東省中山市東區柏苑新村海棠閣9幢303房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館，自助餐廳，飯店，餐館，住所代理（旅館、供膳寄宿處），快餐館，酒吧服務，汽車旅館，

流動飲食攤，茶館，中式餐館，供應食品及飲品，供膳旅館，備辦宴席，冷熱飲料店（店內飲

用），冰果室（店內食用），咖啡館服務，啤酒屋，小吃攤，小食店。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115561

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : 藍威 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區德政路龍福一村綜合樓三樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機外圍設備，手機，智能手機用套，智能手錶（數據處理），揚聲器音箱，照相機（攝影），

芯片（集成電路），電源材料（電線、電纜），電池，電源插頭轉換器，電池充電器，電子防盜裝

置，太陽鏡，電池開關（電），頭戴式耳機，導航儀器，智能眼鏡（數據處理），原電池，太陽能電

池，全球定位系統（GPS） 設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115562

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : 劉凱瑞 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區經二路3號院2棟509 

 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；咖啡；糖；蜂蜜；糖果；以穀物為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；八寶粥；燕麥食品；

醬油；餅乾；醋；穀類製品；方便米飯；甜食；方便面；調味品；糕點；餡餅（點心）；月餅。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115565

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU

 地址 Endereço : Zone Industrielle de Champs Pusy, 25170 Pelousey, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro; peles de animais; arcas e malas de viagem; artigos de couro 

e imitações de couro, nomeadamente: sacos de mão, malas de viagem, mochilas, sacos de 

praia, maletas de viagem (artigos de couro), malas para documentos, carteiras, porta-moe-

das, estojos de cartão (estojos tipo carteira).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115566

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU

 地址 Endereço : Zone Industrielle de Champs Pusy, 25170 Pelousey, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; cintos (vestuário), luvas (vestuário), artigos de vestuário, calçado (com a excep-

ção de calçado ortopédico); chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115567

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : TCL Corporation

 地址 Endereço : No. 19 Zone, Zhongkai High Technology Development Zone, Huizhou, Guangdong, China

 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 : 製食品用電動機械；電動榨汁機；熨衣機；洗碗機；廚房用電動機器；家用電動攪拌機；家用豆

漿機；乾洗機；洗衣機；洗衣用甩幹機；空調壓縮機；電動清潔機械和設備；真空吸塵器。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115568

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : TCL Corporation

 地址 Endereço : No. 19 Zone, Zhongkai High Technology Development Zone, Huizhou, Guangdong, 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 : 液晶顯示器；計算機；計算機程序（可下載軟件）；計算機外圍設備；監視器（計算機硬件）；平

板電腦；智能手錶（數據處理）；電子記事器；複印傳真一體機；電子公告牌；電話機；手機；導

航儀器；網絡通訊設備；電視機；攝像機；耳機；視盤播放機；音頻視頻接收器；聲音複製裝置；

錄音裝置；聲音傳送裝置；照相機（攝影）；視聽教學儀器；電源材料（電線、電纜）；芯片（集成

電路）；發光二極管（LED）；電開關；插座、插頭和其他接觸器（電連接）；視頻顯示屏；家用

搖控器；電子防盜裝置；3D眼鏡；電池；移動電源（可充電電池）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115569

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : TCL Corporation

 地址 Endereço : No. 19 Zone, Zhongkai High Technology Development Zone, Huizhou, Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 外科儀器和器械；按摩器械；醫療器械和儀器；血壓計；醫用體溫計；醫療分析儀器；醫用測試

儀；醫用診斷設備；殺菌消毒器械；牙科設備和儀器；醫用X光裝置；醫用放射屏幕；醫用X光產

生裝置和設備；醫用放射設備；理療設備；醫療用超聲器械；放射同位素治療器械和儀器；助聽

器；吸奶器；非化學避孕用具；假肢；矯形用物品；線（外科用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115570

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : TCL Corporation

 地址 Endereço : No. 19 Zone, Zhongkai High Technology Development Zone, Huizhou, Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 燈；電炊具；烹調用裝置和設備；烘烤器具；燃氣爐；電壓力鍋（高壓鍋）；電力煮咖啡機；電熱

水壺；微波爐（廚房用具）；制麵包機；冰箱；冰櫃；制冰機；空氣調節裝置；空氣淨化裝置和機

器；家用除濕機；廚房用抽油煙機；風扇（空氣調節）；電動乾衣機；織物蒸汽掛燙機；電吹風；

潤濕空氣裝置；加熱裝置；供暖裝置；沐浴熱水器；衛生間用幹手器；浴霸；飲水機；水淨化設

備和機器；消毒碗櫃；電暖器；抽水馬桶。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115571

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : TCL Corporation

 地址 Endereço : No. 19 Zone, Zhongkai High Technology Development Zone, Huizhou, Guangdong, 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；通過電子手段展示商品和服務以便於電視購物和居家購物；商業管理諮詢；公共關係；

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線市場；人力資源管

理；計算機數據庫信息系統化；會計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115572

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/20

[730] 申請人 Requerente : gumi Inc.

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Nishi-Shinjuku Building No.5, 4-34-7 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, 

Tokyo 160-0023, 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 descarregáveis através da Internet; arquivos descarre-

gáveis com natureza de imagens fixas, imagens com movimento, som, áudio e música; apli-

cações de software para telefones inteligentes; aplicações de software para computadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115573

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

 地址 Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1, 1SA, Isle of Man

 國籍 Nacionalidade : 馬恩島 Ilha de Man 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫藥製劑，尤指膠囊狀及液體狀的口服維他命和礦物質；醫藥製劑和物質；人用藥物；醫藥原

料；營養製劑；天然食用補充品，礦物質及維他命食用補充品，礦物質及維他命製劑，營養及滋
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補補充品；使用於食品的營養添加劑；營養食品製劑；營養飲料；營養物質，營養膠囊；粉狀營

養飲料混合物；營養飲料混合物，即作為餐食替代品用的營養製劑；替代餐食用的飲料；替代

餐食用的飲料混合物及營養補充品；替代餐食用的粉末；替代餐食用的營養棒；作為餐食替代

品用的食用營養棒；茶點用營養棒；食用營養棒；控制胃口及管理體重的製劑及物質；丸狀維他

命，滋補劑；膠囊，尤指植物抽取物膠囊，補充品及抗氧化劑配方，尤指香膠樹、銀杏及巴戟天、

酸果蔓、卡瓦、金絲桃、參脂，酸乳酪菌，細菌培養，脂肪酸，抗氧化劑，含覆盆子、茄紅素、葉黃

素、玉米黃素、隱黃質、葡萄乾籽、松樹皮的抽取物；天然產品，如幫助身體保持良好健康的草

本製劑，尤指藥膏（醫用）；草本茶狀的維他命。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之綠色。 

[210] 編號 N.º : N/115574

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : EXPRESS GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門祐漢第四街42號祐成工業大廈第二期5/D 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶粉。  

[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/115575

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : EXPRESS GROUP COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門祐漢第四街42號祐成工業大廈第二期5/D 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶粉。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，黑色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/115584

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : UNION DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES DE FOOTBALL, em inglês UNION 

OF EUROPEAN FOOTBALL ASSOCIATIONS (UEFA)

 地址 Endereço : Route de Genève 46, 1260 Nyon, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Roupas; sapatos e calçados; chapelaria; camisas; tecidos de malha (vestuário); pullovers; 

pullovers sem manga; T-shirts; coletes; camisolas interiores; camisolas interiores sem man-

gas; vestidos; saias; roupa interior; roupas de banho; roupões de banho; calções; bermudas; 

calças; blusas; gorros; bonés; chapéus; cintos para vestuário; lenços; xailes; chapéus de uni-

forme; fatos de treino; camisolas; casacos; casacos de desporto; blusões; roupas à prova de 

água; agasalhos; uniformes; gravatas; pulseiras; fitas para o cabelo; luvas; aventais; babetes, 

não de papel; pijamas; roupas para lactentes e crianças; meias; suspensórios; cintos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul marinho, Carmesim, Ciano, Verde, Laranja, Vermelho, Prata e violeta.

[210] 編號 N.º : N/115585

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : UNION DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES DE FOOTBALL, em inglês UNION 

OF EUROPEAN FOOTBALL ASSOCIATIONS (UEFA)

 地址 Endereço : Route de Genève 46, 1260 Nyon, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; comunicações por telefones móveis; comunicações por telex; 

comunicações através de terminais de computador electrónicos ligados a redes de teleco-

municações, bases de dados da Internet ou através de dispositivos de comunicação elec-

trónica sem fios; comunicações por telégrafo; comunicações por telefone; comunicações 

por fax; serviços de chamadas radioeléctricas; serviços de telefone ou videoconferência; 

difusão de programas de televisão; difusão de programas de televisão por cabo; difusão de 

programas de rádio; programas de rádio e de televisão sobre desporto e eventos desporti-

vos; serviços de notícias e de agências de notícias; serviços de transmissão de mensagens; 

aluguer de telefones, aparelhos de fax e aparelhos de telecomunicações; transmissão de pá-

ginas de Internet comerciais on-line ou através de dispositivos de comunicação electrónica 

sem fios; serviços de transmissão e difusão de programas de rádio e de televisão através da 

Internet ou através de qualquer rede de comunicações electrónicas sem fios; transmissão de 

mensagens electrónicas; distribuição simultânea (transmissão) de gravações de filmes, de 

som e de vídeo; fornecimento de acesso a servidores telemáticos e fóruns de conversação 

em tempo real; transmissão de mensagens e imagens assistidas por computador; telecomu-

nicações através de redes de fibra óptica; fornecimento de acesso a uma rede informática 

mundial ou de serviços tecnológicos de comunicação interactiva para acesso a serviços de 



N.º 46 — 16-11-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 22553

compras e encomendas particulares e comerciais; telecomunicação de informação (incluin-

do sítios na internet), computadores e outros dados; transmissão de informações (incluindo 

sítios telemáticos) por telecomunicação, de programas de computador e outros dados; ser-

viços de correio electrónico; fornecimento de acesso à Internet ou a qualquer rede de co-

municação electrónica sem fios (serviços de telecomunicações); fornecimento de conexões 

para telecomunicações através de uma rede global de computador (Internet) ou de bases de 

dados; fornecimento de acesso a sítios que oferecem música digital na Internet através de 

uma rede informática mundial ou através de dispositivos de comunicação electrónica sem 

fios; locação de tempo de acesso a sites de MP3 na Internet através de uma rede informáti-

ca mundial ou através de dispositivos de comunicação electrónica sem fios; locação de tem-

po de acesso a um servidor central de bases de dados (serviços de telecomunicações); lo-

cação de tempo de acesso a bases de dados (serviços de telecomunicações); transmissão de 

música digital através das telecomunicações; transmissão de publicações electrónicas on-

-line; transmissão de música digital na Internet ou através de qualquer rede de comunica-

ções electrónicas sem fios; transmissão de música digital MP3 através de sítios na Internet; 

distribuição simultânea (transmissão) e/ou difusão de gravações de filmes e gravações de 

som e de vídeo; distribuição simultânea (transmissão) e/ou difusão de produtos interactivos 

educativos e de entretenimento, discos compactos interactivos, CD-ROMs, programas de 

computador e jogos de computador; alocação de tempo de acesso a painéis de informação 

e aviso e a fóruns de discussão (chatrooms) em tempo real através de uma rede mundial 

de computadores (serviços de comunicação); serviços de telecomunicações sob a forma de 

prestação de serviços de comunicação interactiva com clientes para o comércio a retalho; 

telecomunicações via multimédia; serviços de videotexto e de transmissão de teletexto; 

transmissão de informação e comunicações via satélite, micro-ondas ou por meios elec-

trónicos, digitais ou analógicos; transmissão de informação digital por cabo, fio ou fibra; 

transmissão de informações através dos telefones móveis, telefones, fax e telex; serviços de 

telecomunicações para receber e trocar informações, mensagens, imagens e dados; forneci-

mento de acesso a grupos de discussão na Internet; fornecimento de acesso aos motores de 

busca para obter dados e informações nas redes mundiais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul marinho, Carmesim, Ciano, Verde, Laranja, Vermelho, Prata e violeta.

[210] 編號 N.º : N/115586

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : UNION DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES DE FOOTBALL, em inglês UNION 

OF EUROPEAN FOOTBALL ASSOCIATIONS (UEFA)

 地址 Endereço : Route de Genève 46, 1260 Nyon, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; entretenimento; lotarias e concursos; serviços de apostas relaciona-

das com o desporto e jogos; serviços de hospitalidade relativamente a eventos desportivos 

e de entretenimento; serviços de hospitalidade, designadamente serviços de recepção de 
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clientes (serviços de entretenimento), incluindo de disponibilização de bilhetes para even-

tos desportivos ou de lazer; serviços de entretenimento relacionados com eventos desporti-

vos; actividades desportivas e culturais; organização de eventos e actividades desportivas e 

culturais; organização de competições desportivas; organização e promoção de eventos na 

área do futebol; operação de instalações desportivas; aluguer de sistemas de vídeo e audio-

visual; produção, apresentação, distribuição e/ou aluguer de produtos educacionais e recre-

ativos interactivos, de discos compactos interactivos, de CD- ROMs e jogos de computador; 

cobertura televisiva e radiofónica de eventos desportivos; serviços de produção de progra-

mas de rádio e de televisão e fitas de vídeo; serviços de reserva de bilhetes e informação; 

serviços de contagem de tempo durante eventos desportivos; organização de concursos de 

beleza ; entretenimento interactivo; apostas on-line e serviços de jogos na Internet ou em 

qualquer rede de comunicação electrónica sem fios; prestação de serviços relacionados com 

sorteios; informações na área do entretenimento (incluindo no campo desportivo), faculta-

das on-line a partir de uma base de dados informática ou através da Internet ou através de 

qualquer rede de comunicação electrónica sem fios; serviços de jogos electrónicos transmi-

tidos através da Internet ou em telefones móveis; publicação de livros; publicação de livros 

electrónicos e jornais on-line; serviços de gravação áudio e vídeo; produção de desenhos 

animados para o cinema e para a televisão; aluguer de som e gravações de imagens para 

entretenimento; informação no domínio da educação fornecida on-line a partir de uma 

base de dados informática ou através da Internet ou através de qualquer rede de comunica-

ção electrónica sem fios; serviços de tradução; serviços de fotografia; provisão (aluguer) de 

infra-estruturas de entretenimento; programação e/ou aluguer de gravações de filmes e de 

gravações de som e vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul marinho, Carmesim, Ciano, Verde, Laranja, Vermelho, Prata e violeta.

[210] 編號 N.º : N/115587

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : 山東宏濟堂製藥集團股份有限公司

   SHANDONG HONGJITANG PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國山東省濟南市歷城區經十東路30766號

   No, 30766 Jingshidong Road, Licheng District, Jinan City, Shandong Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115588

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : 山東宏濟堂製藥集團股份有限公司

   SHANDONG HONGJITANG PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國山東省濟南市歷城區經十東路30766號

   No, 30766 Jingshidong Road, Licheng District, Jinan City, Shandong Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115589

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : 山東中煙工業有限責任公司

   CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國山東省濟南市歷下區經十路11888號

   No. 11888 Jingshi Road, Lixia District, Jinan City 250014, Shandong Province, P.R. 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 : 煙草，煙具，火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115591

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[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, bases para bobinas 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 pescado-

res, sacos de pesca, luvas de pesca; estojos para varas de pesca, recipientes para linhas de 

pesca, e protectores para as ancas especialmente para pesca.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115599

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[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/115600

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, freguesia de Sé, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; servi-

ços de secretariado e de escritório; serviços de consultoria nos sectores de organização e 

gestão comercial; procura e conclusão de transacções comerciais para terceiros; serviços 

de contabilidade para terceiros; desenvolvimento de previsões económicas; publicação de 

estatísticas; serviços de gestão de pessoal, serviços de consultoria nos sectores de gestão de 

pessoal; serviços de externalização (serviços de apoio no sector de gestão comercial); orga-

nização e realização de exposições e feiras para fins económicos e publicitários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115601

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, freguesia de Sé, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; serviços de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; forne-

cimento de instalações para lojas de vendas a retalho, restaurantes, espectáculos de magia, 

espectáculos musicais, comédia, jogos interactivos e participativos e eventos desportivos; 

entretenimento ao vivo, produções teatrais; jogos de fortuna e azar, serviços de jogo e casi-

no.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115602

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, freguesia de Sé, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; serviços de res-

taurante, bar e fornecimento de refeições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115603

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, freguesia de Sé, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; servi-

ços de secretariado e de escritório; serviços de consultoria nos sectores de organização e 

gestão comercial; procura e conclusão de transacções comerciais para terceiros; serviços 

de contabilidade para terceiros; desenvolvimento de previsões económicas; publicação de 

estatísticas; serviços de gestão de pessoal, serviços de consultoria nos sectores de gestão de 

pessoal; serviços de externalização (serviços de apoio no sector de gestão comercial); orga-

nização e realização de exposições e feiras para fins económicos e publicitários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115604

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, freguesia de Sé, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; serviços de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; forne-

cimento de instalações para lojas de vendas a retalho, restaurantes, espectáculos de magia, 

espectáculos musicais, comédia, jogos interactivos e participativos e eventos desportivos; 

entretenimento ao vivo, produções teatrais; jogos de fortuna e azar, serviços de jogo e casi-

no.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115605

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, freguesia de Sé, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; serviços de res-

taurante, bar e fornecimento de refeições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115606

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, freguesia de Sé, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; servi-

ços de secretariado e de escritório; serviços de consultoria nos sectores de organização e 

gestão comercial; procura e conclusão de transacções comerciais para terceiros; serviços 

de contabilidade para terceiros; desenvolvimento de previsões económicas; publicação de 

estatísticas; serviços de gestão de pessoal, serviços de consultoria nos sectores de gestão de 

pessoal; serviços de externalização (serviços de apoio no sector de gestão comercial); orga-

nização e realização de exposições e feiras para fins económicos e publicitários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115607

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, freguesia de Sé, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; serviços de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; forne-

cimento de instalações para lojas de vendas a retalho, restaurantes, espectáculos de magia, 

espectáculos musicais, comédia, jogos interactivos e participativos e eventos desportivos; 

entretenimento ao vivo, produções teatrais; jogos de fortuna e azar, serviços de jogo e casi-

no.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115608

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, freguesia de Sé, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; serviços de res-

taurante, bar e fornecimento de refeições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115609

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, freguesia de Sé, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; servi-

ços de secretariado e de escritório; serviços de consultoria nos sectores de organização e 

gestão comercial; procura e conclusão de transacções comerciais para terceiros; serviços 

de contabilidade para terceiros; desenvolvimento de previsões económicas; publicação de 

estatísticas; serviços de gestão de pessoal, serviços de consultoria nos sectores de gestão de 

pessoal; serviços de externalização (serviços de apoio no sector de gestão comercial); orga-

nização e realização de exposições e feiras para fins económicos e publicitários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115610

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, freguesia de Sé, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; serviços de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; forne-

cimento de instalações para lojas de vendas a retalho, restaurantes, espectáculos de magia, 

espectáculos musicais, comédia, jogos interactivos e participativos e eventos desportivos; 

entretenimento ao vivo, produções teatrais; jogos de fortuna e azar, serviços de jogo e casi-

no.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115611

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, freguesia de Sé, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; serviços de res-

taurante, bar e fornecimento de refeições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115612

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, freguesia de Sé, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; servi-

ços de secretariado e de escritório; serviços de consultoria nos sectores de organização e 

gestão comercial; procura e conclusão de transacções comerciais para terceiros; serviços 

de contabilidade para terceiros; desenvolvimento de previsões económicas; publicação de 

estatísticas; serviços de gestão de pessoal, serviços de consultoria nos sectores de gestão de 

pessoal; serviços de externalização (serviços de apoio no sector de gestão comercial); orga-

nização e realização de exposições e feiras para fins económicos e publicitários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115613

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, freguesia de Sé, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; serviços de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; forne-

cimento de instalações para lojas de vendas a retalho, restaurantes, espectáculos de magia, 

espectáculos musicais, comédia, jogos interactivos e participativos e eventos desportivos; 

entretenimento ao vivo, produções teatrais; jogos de fortuna e azar, serviços de jogo e casi-

no.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115614

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, freguesia de Sé, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; serviços de res-

taurante, bar e fornecimento de refeições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115615

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, freguesia de Sé, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; servi-

ços de secretariado e de escritório; serviços de consultoria nos sectores de organização e 

gestão comercial; procura e conclusão de transacções comerciais para terceiros; serviços 

de contabilidade para terceiros; desenvolvimento de previsões económicas; publicação de 

estatísticas; serviços de gestão de pessoal, serviços de consultoria nos sectores de gestão de 

pessoal; serviços de externalização (serviços de apoio no sector de gestão comercial); orga-

nização e realização de exposições e feiras para fins económicos e publicitários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115616

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, freguesia de Sé, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; serviços de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; forne-

cimento de instalações para lojas de vendas a retalho, restaurantes, espectáculos de magia, 

espectáculos musicais, comédia, jogos interactivos e participativos e eventos desportivos; 
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entretenimento ao vivo, produções teatrais; jogos de fortuna e azar, serviços de jogo e casi-

no.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115617

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, freguesia de Sé, Macau

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; serviços de res-

taurante, bar e fornecimento de refeições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115618

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : Limited liability company «Soviter»

 地址 Endereço : pom.1, str.3, d.3, Rubtsovskaya nab., Moscow, Russian Federation

 國籍 Nacionalidade : 俄羅斯聯邦 Russa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 酒精飲料（啤酒除外）；白蘭地；雞尾酒；蒸餾酒精飲料；杜松子酒；利口酒；朗姆酒；烈酒；伏特

加酒；威士忌；葡萄酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115619

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : 吳宗俊 

 地址 Endereço : 中國四川省什邡市回瀾鎮水城村4組18號 

 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 : 潔膚乳液，香，寵物用化妝品，去漬劑，拋光製劑，研磨材料，芳香精油，化妝品，牙膏，空氣芳

香劑，洗潔精，鞋油，防曬乳液，個人用止汗劑，保濕乳液，沐浴乳，洗髮液，洗面奶，洗衣粉，洗

衣用織物柔順劑。  



N.º 46 — 16-11-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 22563

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115620

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : 吳宗俊 

 地址 Endereço : 中國四川省什邡市回瀾鎮水城村4組18號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機，計算尺，郵戳檢驗器，收銀機，自動售票機，投票機，電傳打字機，秤，雙角規，信號

燈，無線電尋呼機，揚聲器音箱，照相機（攝影），測繪儀器，物鏡（光學）, 電源材料（電線、電

纜），半導體，集成電路，電線圈，變壓器（電），熒光屏，家用遙控器，光導纖維（光學纖維），

電站自動化裝置，避雷器，電解槽，滅火設備，工業用放射設備，個人用防事故裝置，汽笛報警

器，眼鏡，電池，動畫片，電柵欄，電手套。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115621

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : 吳宗俊 

 地址 Endereço : 中國四川省什邡市回瀾鎮水城村4組18號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 鏡子，塑料包裝容器，電纜、電線塑料槽，門用非金屬附件，竹編製品（不包括帽、席、墊），樹

脂工藝品，展示板，食品用塑料裝飾品，蜂箱，傢俱用非金屬附件，頭靠（傢俱），書桌，雜誌

架，毛巾架（傢俱），枕頭，非金屬的衣服掛鈎，具有造型的手提電話（裝飾），木、蠟、石膏或塑

料藝術品，非金屬製 匙圈 ，文具櫃。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115622

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21
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[730] 申請人 Requerente : 吳宗俊 

 地址 Endereço : 中國四川省什邡市回瀾鎮水城村4組18號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家用器皿，日用玻璃器皿（包括盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、罐），瓷器裝飾品，飲用器皿，灑水

設備，香爐，梳，刷子，制刷原料，牙刷，牙籤，化妝用具，食物保溫容器，手動清潔器具，彩飾玻

璃，飲水槽，室內水族池，除蚊器（非電），紙巾盒，洗衣用晾衣架。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115623

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : 吳宗俊 

 地址 Endereço : 中國四川省什邡市回瀾鎮水城村4組18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，成品衣，嬰兒全套衣，皮帶，雨衣，鞋，帽，襪，手套，圍巾，圍裙（衣服），浴衣，睡衣褲，

睡袍，童裝，內衣，背心，非紙製圍涎，雨鞋，浴帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115624

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : 吳宗俊 

 地址 Endereço : 中國四川省什邡市回瀾鎮水城村4組18號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，水果罐頭，以水果為主的零食小吃，乾蔬菜，蛋，牛奶製品，食用油，果凍，加工過的堅

果，乾食用菌，豆腐製品，肉脯，火腿，奶粉，酸奶，以果蔬為主的零食小吃，話梅，魚皮花生，豆

漿，食用燕窩。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115625

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : 吳宗俊 

 地址 Endereço : 中國四川省什邡市回瀾鎮水城村4組18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 : 咖啡，茶，茶飲料，糖，蜂蜜，糕點，穀類製品，方便米飯，麵條，以穀物為主的零食小吃，豆粉，

食用澱粉，冰糕，調味品，酵母，食用芳香劑，餅乾，甜食（糖果），燕麥片，餃子。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115626

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : 吳宗俊 

 地址 Endereço : 中國四川省什邡市回瀾鎮水城村4組18號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 釀酒麥芽，未加工可可豆，植物，活動物，新鮮堅果，新鮮檳榔，新鮮蔬菜，未加工穀種，動物食

品，樹木，燕麥，玉米，新鮮水果，鮮食用菌，寵物用香沙，鮮花，豆（未加工的），新鮮花生，櫻

桃，食用植物根。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115627

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : 吳宗俊 

 地址 Endereço : 中國四川省什邡市回瀾鎮水城村4組18號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒，無酒精飲料，汽水，奶茶（非奶為主），果汁，花生奶（軟飲料），飲料製作配料，無酒精

果汁飲料，水（飲料），不含酒精的飲料，果昔，礦泉水（飲料），蔬菜汁（飲料），富含蛋白質

的運動飲料，格瓦斯（無酒精飲料），酸梅湯，蘇打水，無酒精雞尾酒，米製飲料（非牛奶替代

品）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115628

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : 吳宗俊 

 地址 Endereço : 中國四川省什邡市回瀾鎮水城村4組18號 

 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），蒸餾飲料，雞尾酒，葡萄酒，清酒（日本米酒），酒精飲料（啤酒除外），含水果

酒精飲料，朗姆酒，汽酒，燒酒，開胃酒，烈酒（飲料），白蘭地，威士忌，伏特加酒，甜果酒，白

酒，米酒，茴芹酒（利口酒），薄荷酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115629

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : 吳宗俊 

 地址 Endereço : 中國四川省什邡市回瀾鎮水城村4組18號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，商業管理和組織諮詢，進出口代理，替他人推銷，為商品和服務的買賣雙方提供在線市

場，人事管理諮詢，為推銷優化搜索引擎，藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發

服務，自動售貨機出租，銷售展示架出租，計算機網絡上的在線廣告，戶外廣告，為零售目的在

通訊媒體上展示商品，特許經營的商業管理，通過網站提供商業信息，市場分析，為廣告或銷

售組織時裝展覽，為商業或廣告目的編制網頁索引，商業審計，對購買定單進行行政處理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115630

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21
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[730] 申請人 Requerente : 吳宗俊 

 地址 Endereço : 中國四川省什邡市回瀾鎮水城村4組18號 

 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，休養所，保健站，飲食營養指導，美容院，動物飼養，動物養殖，庭院設計，眼

鏡行，衛生設備出租，園藝，花環製作，花卉擺放，芳香療法，化妝師服務，皮膚科服務，樹木修

剪，營養師服務，塑身理療。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115631

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/22

[730] 申請人 Requerente : 廣州富妝貿易有限公司

   Guangzhou Fuzhuang Trade Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣州市越秀區越秀南185號601房

   Room 601, No. 185, South of Yuexiu, Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝洗液；非醫用沐浴鹽；洗滌劑；清潔製劑；皮革漂白製劑；香精油；化妝品；牙膏；乾花瓣與

香料混合物（香料）；動物用化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115632

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/22

[730] 申請人 Requerente : F. Hoffmann-La Roche AG

 地址 Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Suíça

 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/115633

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23
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[730] 申請人 Requerente : Blue Mountain International Worldwide Limited

 地址 Endereço : No. 2, Jalan Semtec 2, Semtec Park, 43500 Semenyih, Selangor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 杏仁肥皂；肥皂；汗足皂；洗髲軟皂；消毒皂；除臭皂；防汗皂；潔膚乳液；洗面奶；藥皂；香皂；

香波；洗髮液；洗髮劑；清洗用洗滌碱；清潔制劑；去污粉；洗潔精；上光劑；研磨劑；香精油；

香料；洗澡用化妝品；美容面膜；皮膚增白霜；化妝品；化妝品清洗劑；化妝洗液；空間芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115634

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : Blue Mountain International Worldwide Limited

 地址 Endereço : No. 2, Jalan Semtec 2, Semtec Park, 43500 Semenyih, Selangor, Malaysia

 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 : 微生物用營養物質；人用藥；膳食纖維；醫用珍珠粉；殺菌劑；藥用牛奶發酵劑；醫用或獸醫用

微生物培養品；藥用酵素；醫用營養食物；醫用營養飲料；醫用營養品；營養補充劑；空氣淨化

制劑；醫用眼罩；醫用手鐲；醫用膠布；補藥；生理期用褲；藥用助消化劑；嬰兒食品；淨化劑；

衣服和紡織品用除臭劑；空氣除臭劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115635

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : Blue Mountain International Worldwide Limited

 地址 Endereço : No. 2, Jalan Semtec 2, Semtec Park, 43500 Semenyih, Selangor, Malaysia

 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 : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱；座椅；床墊；床；有靠背長椅；非金屬製身份鑒別手環；墊褥（亞麻制品除外）；軟墊；枕

頭；墊枕；非醫療用氣墊；非醫療用氣褥墊；室內百葉窗（傢俱）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115636

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : Blue Mountain International Worldwide Limited

 地址 Endereço : No. 2, Jalan Semtec 2, Semtec Park, 43500 Semenyih, Selangor, Malaysia
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；褲子；T 恤衫；鞋；帽子；襪；短襪；長襪；手套（服裝）；領結；領巾；長皮毛圍巾（披肩）；

圍脖；短圍巾；披肩；圍巾；女式披肩；披巾；圍裙（衣服）；皮帶（服飾用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115637

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : Blue Mountain International Worldwide Limited

 地址 Endereço : No. 2, Jalan Semtec 2, Semtec Park, 43500 Semenyih, Selangor, Malaysia

 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 : 戶外廣告；樣品散發；廣告；無線電廣告；電視廣告；商業櫥窗佈置；為零售目的在通訊媒體上

展示商品；通過網站提供商業信息；進出口代理；市場營銷；電話市場營銷；藥品零售或批發服

務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115638

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/22

[730] 申請人 Requerente : 蔡加農

   Choi Ka Nong

 地址 Endereço : 澳門祐漢新村第二街22號勝意樓B064地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 實業經營。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/115639

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/22

[730] 申請人 Requerente : The Mentholatum Company

 地址 Endereço : 707 Sterling Drive, Orchard Park, New York 14127-1587, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados para branqueamento (roupa); preparados para lavagem de roupa; preparados 

para limpeza, polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes (sem ser para uso pessoal); artigos 

de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; dentífricos; limpeza da 

pele não medicado, toalhetes cosméticos, toalhetes para limpeza facial impregnados com 

preparados para limpeza; preparados para o cuidado da pele (sem ser para uso médico); 

preparados cosméticos anti-envelhecimento para a face e corpo (sem ser para uso médico); 

preparados para o tratamento pessoal da pele, face, corpo, mãos, pés e unhas; loções cos-

méticas para a pele, cremes para a pele, géis para a pele, tónicos para a pele, hidratantes 

para a pele, adstringentes para fins cosméticos, cremes hidratantes, branqueadores para a 

pele, cremes para embranquecimento da pele, leite de limpeza para fins de toilette, prepa-

rados para limpeza da pele, águas, produtos para lavagem, sabonetes (tudo para uso pes-

soal); sabonetes medicinais, sabonetes desodorizantes para uso pessoal, antitranspirantes 

para uso pessoal, géis para o duche, cremes para o duche, géis para o banho; máscaras de 

beleza, preparados cosméticos; loções cosméticas, géis, pós, sprays, cremes, águas; poma-

das (sem ser para uso médico); preparados para protecção solar não medicado, preparados 

para protecção solar, preparados para bronzear, loções para bronzear, cremes para depois 

de apanhar sol; papéis absorventes de gordura; preparados para depilação; artigos de toile-

te (cosméticos); água de toilete; lenços de papel impregnados com loções cosméticas; pro-

dutos para maquilhagem; preparados não medicados para tratamento dos lábios, protecto-

res para os lábios, batons para protecção solar (cosméticos) e outros preparados cosméticos 

relacionados com os lábios, preparados para amaciamento dos lábios; preparados para o 

tratamento do cabelo, preparados para colorir o cabelo, champôs, amaciadores; preparados 

para barbear; loções para após barbear; tudo incluído na classe 3.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115640

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/22

[730] 申請人 Requerente : The Mentholatum Company

 地址 Endereço : 707 Sterling Drive, Orchard Park, New York 14127-1587, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; subs-

tâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, comida para bebés; gessos, materiais 

para pensos; material para chumbar dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; gel analgésico; pensos analgésicos 

(impregnados com preparados medicinais); emplastros ou pensos medicinais adesivos; cre-

mes e loções analgésicos para fins farmacêuticos; bálsamos e géis medicinais para os lábios; 

loções medicinais para massagem; cremes medicinais para as mãos; géis medicinais adapta-

dos para fins terapêuticos; preparados para cuidado da pele (medicinais); unguentos contra 

queimaduras de sol; preparados para queimaduras provocadas pelo sol para preparados 

farmacêuticos; preparados medicinais para cuidados da pele; preparados medicinais para 
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limpeza da pele; loções medicinais para a pele; preparados medicinais para o tratamento 

de acne e borbulhas; preparados anti-bacterianos para a pele; preparados anti-bacterianos 

para a lavagem da pele; preparados farmacêuticos para cuidados da pele; ligaduras, estojos 

para os cuidados de saúde para fins medicinais; anticépticos; preparados para limpeza de 

lentes de contacto; preparados para lavagem dos olhos; bálsamos para fins medicinais; tudo 

incluído na Classe 5.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115641

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/22

[730] 申請人 Requerente : The Mentholatum Company

 地址 Endereço : 707 Sterling Drive, Orchard Park, New York 14127-1587, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; subs-

tâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, comida para bebés; gessos, materiais 

para pensos; material para chumbar dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; gel analgésico; pensos analgésicos 

(impregnados com preparados medicinais); emplastros ou pensos medicinais adesivos; cre-

mes e loções analgésicos para fins farmacêuticos; bálsamos e géis medicinais para os lábios; 

loções medicinais para massagem; cremes medicinais para as mãos; géis medicinais adapta-

dos para fins terapêuticos; preparados para cuidado da pele (medicinais); unguentos contra 

queimaduras de sol; preparados para queimaduras provocadas pelo sol para preparados 

farmacêuticos; preparados medicinais para cuidados da pele; preparados medicinais para 

limpeza da pele; loções medicinais para a pele; preparados medicinais para o tratamento 

de acne e borbulhas; preparados anti-bacterianos para a pele; preparados anti-bacterianos 

para a lavagem da pele; preparados farmacêuticos para cuidados da pele; ligaduras, estojos 

para os cuidados de saúde para fins medicinais; anticépticos; preparados para limpeza de 

lentes de contacto; preparados para lavagem dos olhos; bálsamos para fins medicinais; tudo 

incluído na Classe 5.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115642

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/22

[730] 申請人 Requerente : The Mentholatum Company

 地址 Endereço : 707 Sterling Drive, Orchard Park, New York 14127-1587, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

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

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; subs-

tâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, comida para bebés; gessos, materiais 

para pensos; material para chumbar dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; gel analgésico; pensos analgésicos 

(impregnados com preparados medicinais); emplastros ou pensos medicinais adesivos; cre-

mes e loções analgésicos para fins farmacêuticos; bálsamos e géis medicinais para os lábios; 

loções medicinais para massagem; cremes medicinais para as mãos; géis medicinais adapta-

dos para fins terapêuticos; preparados para cuidado da pele (medicinais); unguentos contra 

queimaduras de sol; preparados para queimaduras provocadas pelo sol para preparados 

farmacêuticos; preparados medicinais para cuidados da pele; preparados medicinais para 

limpeza da pele; loções medicinais para a pele; preparados medicinais para o tratamento 

de acne e borbulhas; preparados anti-bacterianos para a pele; preparados anti-bacterianos 

para a lavagem da pele; preparados farmacêuticos para cuidados da pele; ligaduras, estojos 

para os cuidados de saúde para fins medicinais; anticépticos; preparados para limpeza de 

lentes de contacto; preparados para lavagem dos olhos; bálsamos para fins medicinais; tudo 

incluído na Classe 5.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115643

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/22

[730] 申請人 Requerente : The Mentholatum Company

 地址 Endereço : 707 Sterling Drive, Orchard Park, New York 14127-1587, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméti-

cos, loções para o cabelo; dentífricos; preparados para o tratamento dos lábios não medici-

nais, coberturas para os lábios, delineador para os lábios, pomadas para os lábios, bálsamos 

para os lábios, protectores para os lábios, batons, batons protectores solares (cosméticos), 

preparados para amaciamento dos lábios, cores para os lábios e outros preparados cosméti-

cos relacionados com os lábios; todos incluídos na Classe 3.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115644

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/22

[730] 申請人 Requerente : The Mentholatum Company

 地址 Endereço : 707 Sterling Drive, Orchard Park, New York 14127-1587, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados para branqueamento (roupa); preparados para lavagem de roupa; preparados 

para limpeza, polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes (sem ser para uso pessoal); artigos 
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de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; dentífricos; limpeza da 

pele não medicado, toalhetes cosméticos, toalhetes para limpeza facial impregnados com 

preparados para limpeza; preparados para o cuidado da pele (sem ser para uso médico); 

preparados cosméticos anti-envelhecimento para a face e corpo (sem ser para uso médico); 

preparados para o tratamento pessoal da pele, face, corpo, mãos, pés e unhas; loções cos-

méticas para a pele, cremes para a pele, géis para a pele, tónicos para a pele, hidratantes 

para a pele, adstringentes para fins cosméticos, cremes hidratantes, branqueadores para a 

pele, cremes para embranquecimento da pele, leite de limpeza para fins de toilette, prepa-

rados para limpeza da pele, águas, produtos para lavagem, sabonetes (tudo para uso pes-

soal); sabonetes medicinais, sabonetes desodorizantes para uso pessoal, antitranspirantes 

para uso pessoal, géis para o duche, cremes para o duche, géis para o banho; máscaras de 

beleza, preparados cosméticos; loções cosméticas, géis, pós, sprays, cremes, águas; poma-

das (sem ser para uso médico); preparados para protecção solar não medicado, preparados 

para protecção solar, preparados para bronzear, loções para bronzear, cremes para depois 

de apanhar sol; papéis absorventes de gordura; preparados para depilação; artigos de toile-

te (cosméticos); água de toilete; lenços de papel impregnados com loções cosméticas; pro-

dutos para maquilhagem; preparados não medicados para tratamento dos lábios, protecto-

res para os lábios, batons para protecção solar (cosméticos) e outros preparados cosméticos 

relacionados com os lábios, preparados para amaciamento dos lábios; preparados para o 

tratamento do cabelo, preparados para colorir o cabelo, champôs, amaciadores; preparados 

para barbear; loções para após barbear; tudo incluído na classe 3.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115645

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/22

[730] 申請人 Requerente : The Mentholatum Company

 地址 Endereço : 707 Sterling Drive, Orchard Park, New York 14127-1587, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados para branqueamento (roupa); preparados para lavagem de roupa; preparados 

para limpeza, polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes (sem ser para uso pessoal); artigos 

de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; dentífricos; limpeza da 

pele não medicado, toalhetes cosméticos, toalhetes para limpeza facial impregnados com 

preparados para limpeza; preparados para o cuidado da pele (sem ser para uso médico); 

preparados cosméticos anti-envelhecimento para a face e corpo (sem ser para uso médico); 

preparados para o tratamento pessoal da pele, face, corpo, mãos, pés e unhas; loções cos-

méticas para a pele, cremes para a pele, géis para a pele, tónicos para a pele, hidratantes 

para a pele, adstringentes para fins cosméticos, cremes hidratantes, branqueadores para a 

pele, cremes para embranquecimento da pele, leite de limpeza para fins de toilette, prepa-

rados para limpeza da pele, águas, produtos para lavagem, sabonetes (tudo para uso pes-

soal); sabonetes medicinais, sabonetes desodorizantes para uso pessoal, antitranspirantes 

para uso pessoal, géis para o duche, cremes para o duche, géis para o banho; máscaras de 

beleza, preparados cosméticos; loções cosméticas, géis, pós, sprays, cremes, águas; poma-

das (sem ser para uso médico); preparados para protecção solar não medicado, preparados 
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para protecção solar, preparados para bronzear, loções para bronzear, cremes para depois 

de apanhar sol; papéis absorventes de gordura; preparados para depilação; artigos de toile-

te (cosméticos); água de toilete; lenços de papel impregnados com loções cosméticas; pro-

dutos para maquilhagem; preparados não medicados para tratamento dos lábios, protecto-

res para os lábios, batons para protecção solar (cosméticos) e outros preparados cosméticos 

relacionados com os lábios, preparados para amaciamento dos lábios; preparados para o 

tratamento do cabelo, preparados para colorir o cabelo, champôs, amaciadores; preparados 

para barbear; loções para após barbear; tudo incluído na classe 3.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115646

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/22

[730] 申請人 Requerente : Whistleblower Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 71, Craigmuir 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 : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, soutiens, corpetes, cintas, corpetes (roupa interior de senhora), cuecas, suspen-

sórios, roupa interior, pijamas, collants, roupa interior, vestuário de mulher grávida, roupa 

interior de mulher grávida, vestuário para bebés, roupa interior para bebés, vestuário para 

crianças, roupa interior para crianças, fatos de banho, roupas de praia, vestuário para dan-

ça, ginástica e desporto, impermeáveis, fatos de desempenho, fatos de palco, calçado, sapa-

tos de praia, chinelos, sapatos para desporto, sapatos para aquecimento, sapatos de dormir, 

sandálias, sapatos, botas, chapéus, bonés para o banho, toucas para o banho, bonés, visei-

ras para o sol, chapéus lanosos, peúgas, meias-calças, abafos para os pés (não aquecidos 

electricamente), luvas, gravatas, mantilhas, turbantes, lenços de pescoço e cabeça, cintos 

(vestuário), suspensórios para vestuário, faixas para vestuário; tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115647

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/22

[730] 申請人 Requerente : AbbVie Ireland Unlimited Company

 地址 Endereço : 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115648

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/22

[730] 申請人 Requerente : Abercrombie & Fitch Europe Sagl

 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 : 

[210] 編號 N.º : N/115649

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/22

[730] 申請人 Requerente : Abercrombie & Fitch Europe Sagl

 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 : 

[210] 編號 N.º : N/115654

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : 華潤雪花啤酒（遼寧）有限公司

   CHINA RESOURCES SNOW BREWERY (LIAO NING) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 中國遼寧瀋陽市蘇家屯區雪蓮街159號

   No. 159 Xuelian Street, Sujiatun District, Shenyang 110101, Liaoning, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；咖啡飲料；可哥飲料；巧克力飲料；茶；豆粉。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115655

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : 華潤雪花啤酒（遼寧）有限公司

   CHINA RESOURCES SNOW BREWERY (LIAO NING) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 中國遼寧瀋陽市蘇家屯區雪蓮街159號

   No. 159 Xuelian Street, Sujiatun District, Shenyang 110101, Liaoning, China

 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 : 大豆為主的飲料（非牛奶替代品）；無酒精果汁；薑汁汽水；無酒精果汁飲料；水（飲料）；礦泉

水（飲料）；葡萄汁；檸檬水；蔬菜汁（飲料）；蘇打水；杏仁乳（飲料）；花生乳（無酒精飲料）；

格瓦斯（無酒精飲料）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115656

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : 華潤雪花啤酒（遼寧）有限公司

   CHINA RESOURCES SNOW BREWERY (LIAO NING) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 中國遼寧瀋陽市蘇家屯區雪蓮街159號

   No. 159 Xuelian Street, Sujiatun District, Shenyang 110101, Liaoning, 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 : 酒精飲料（啤酒除外）；威士忌；白酒；清酒（日本米酒）；果酒（含酒精）；含水果酒精飲料；雞

尾酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115657

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : 華潤雪花啤酒（遼寧）有限公司

   CHINA RESOURCES SNOW BREWERY (LIAO NING) COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 中國遼寧瀋陽市蘇家屯區雪蓮街159號

   No. 159 Xuelian Street, Sujiatun District, Shenyang 110101, Liaoning, China
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；快餐館；酒吧服務；住所代理（旅館、供膳寄宿處）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115660

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : BOSTON MEDICAL GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 20/F Wellable Commercial Bldg., 513 Hennessy Rd, Causeway Bay, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de serviços médicos para o tratamento da disfunção eréctil e ejaculação pre-

coce.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115661

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : FrieslandCampina Nederland B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 膳食和營養補充劑；蛋白質補充劑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/115662

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : FrieslandCampina Nederland B.V.
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 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 乳製品；牛奶；奶製品；奶粉；牛奶飲料（以奶為主的）；奶昔；制飲料用調味奶粉；乳清，乳清

粉；凝乳；食用牛奶蛋白；奶酪；發酵乳；發酵乳製品；俄式酸牛奶；酸奶；奶油；膳食用乳製品

（非醫用）；不屬別類的營養棒（以奶製品，或加工過的水果、蔬菜為主）；醃漬、冷凍、乾製及

煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，蜜餞；蛋；食用油和油脂；加工過的椰子；加工過的堅果；加工

過的種子。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/115663

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : FrieslandCampina Nederland B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，咖啡飲料，茶飲料，可可飲料；米，穀類製品，磨過的玉米，燕麥食品，以米、穀

類製品、玉米或燕麥為主的零食小吃；燕麥片；含有可可，咖啡或茶的飲料粉末；糖果棒；穀物

和麥片棒; 不屬別類的營養棒（以穀物、米、麵粉、巧克力或燕麥為主）；芝麻粉；巧克力；裹巧

克力的零食小吃；巧克力為主的零食小吃；糕點；甜食；甜點，即甜點慕斯（甜食），牛奶凍，布

丁，凍酸奶（冰凍甜點），冰淇淋；冰淇淋粉。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/115664

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : FrieslandCampina Nederland B.V.

 地址 Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, the Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料；水果飲料及果汁；泡沫飲料用粉及其他供飲料用的製

劑；運動飲料；運動飲品（飲料）；等滲飲料；能量飲料；乳清飲料；果昔。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/115665

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : JHC ELLA LIMITED

 地址 Endereço : 香港黃竹坑業興街11號南匯廣場B座20樓

   20/F., Tower B, Southmark, 11 Yip Hing Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 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；市場營銷；企業管理；辦公事務；百貨店及超市零售服務；超市及/或便利店零售及批發服

務，全屬第35類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115667

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : 文燊集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路431-487號南豐工業大廈10樓E座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115668

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : 文燊集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路431-487號南豐工業大廈10樓E座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫藥用保健食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115669

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : 文燊集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路431-487號南豐工業大廈10樓E座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115670

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : 文燊集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門馬揸度博士大馬路431-487號南豐工業大廈10樓E座 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫藥用保健食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115671

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : 國威設計有限公司

   GUOWEI COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍龍茘枝角長裕街18號栢裕工業中心7樓A室

   Unit A, 7/Fl., Precious Industrial Centre, 18 Cheung Yue Street, Lai Chi Kok, Kowloon, 

Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; casacos; babeiros; blusas; vestidos; calções; jaquetas; camisas; «sweatshirts»; 

t-shirts; camisolas; camisolas de alças; roupões e quimonos; luvas e mitenes; calças; calças 

de ganga; cuecas; roupa interior; pijamas; trajes; suspensórios; chinelos; saias; vestuário im-

permeável; fatos de banho; peúgas; «hosiery»; ténis; cintos de pano (vestuário); fatos para 

a neve; gravatas; lenços de cabeça e pescoço; lingerie; calçado; chapelaria; tudo incluído na 

classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115672

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : 國威設計有限公司

   GUOWEI COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍龍茘枝角長裕街18號栢裕工業中心7樓A室

   Unit A, 7/Fl., Precious Industrial Centre, 18 Cheung Yue Street, Lai Chi Kok, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Venda a retalho e por grosso de vestuário, sacos, calçado, chapelaria e acessórios de vestuá-

rio; serviços de comércio retalhista electrónico para vestuário, sacos, calçado, chapelaria e 

acessórios de vestuário; importação e exportação relacionada com produtos de vestuário, 

sacos, calçado, chapelaria e acessórios de vestuário; serviços de assessoria de gestão rela-

cionados com franchising; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115673

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : 國威設計有限公司

   GUOWEI COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍龍茘枝角長裕街18號栢裕工業中心7樓A室

   Unit A, 7/Fl., Precious Industrial Centre, 18 Cheung Yue Street, Lai Chi Kok, Kowloon, 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Venda a retalho e por grosso de vestuário, sacos, calçado, chapelaria e acessórios de vestuá-

rio; serviços de comércio retalhista electrónico para vestuário, sacos, calçado, chapelaria e 
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acessórios de vestuário; importação e exportação relacionada com produtos de vestuário, 

sacos, calçado, chapelaria e acessórios de vestuário; serviços de assessoria de gestão rela-

cionados com franchising; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115674

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 8-1, Tatsumi-nishi 1-chome, Ikuno-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para 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/115675

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 8-1, Tatsumi-nishi 1-chome, Ikuno-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos para fins médicos; substâncias 

dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; maté-

rias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas, colírio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115676

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : ISEHAN COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 7, Goban-cho, Chiyoda-ku, Tóquio, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos, nomeadamente maquilhagem para os olhos, cremes cosméticos, pós cosméti-

cos para o rosto, soros não medicinais para as pestanas; preparações para remover a maqui-

lhagem; pestanas postiças; adesivos para afixar pestanas postiças; fitas adesivas para criar o 

efeito de pálpebra dupla; colas para criar o efeito de pálpebra dupla.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115677

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : ISEHAN COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 7, Goban-cho, Chiyoda-ku, Tóquio, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios cosméticos; caixas de pó-de-arroz; esponjas de pó-de-arroz; esponjas para ma-

quilhagem; espátulas para uso cosmético; escovas para fins cosméticos; escovas para so-

brancelhas; aplicadores de maquilhagem para os olhos; escovas para pestanas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115681

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 8-1, Tatsumi-nishi 1-chome, Ikuno-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos para fins médicos; substâncias 

dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; maté-

rias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas, colírio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115682

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23
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[730] 申請人 Requerente : 鄧美琪

   TANG MEI KEI

 地址 Endereço : 澳門筷子基北街多寶花園高寶閣12/U 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，咖啡代用品，冰淇淋，糖漿，咖啡飲料，可可飲料，飲用冰，巧克力飲料，茶飲

料，冰茶。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/115683

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : 鄧美琪

   TANG MEI KEI

 地址 Endereço : 澳門筷子基北街多寶花園高寶閣12/U 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供餐飲及外賣餐飲服務，提供食物及飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/115684

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : R. SANDERSON Limited

 地址 Endereço : Room 203B, Second Floor, Landmark Atrium, 15 Queen’s Road Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115685

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : KIKU-MASAMUNE SAKE BREWING CO., LTD.

 地址 Endereço : 7-15, Mikage-Honmachi 1-chome, Higashinada-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 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; essências de banho com fragrâncias; produtos para os 

cuidados da pele, do corpo, e de maquilhagem; geles de limpeza facial; geles hidratantes 

para a pele; geles de reparação e balanço para a pele; máscaras de beleza para o rosto; so-

ros para a pele não medicados; sais para banho para uso não médico; óleos de banho para 

uso não médico; pós para o banho para uso não médico; produtos para refrescar o hálito; 

desodorizantes para uso animal; champôs; amaciadores para os cabelos; condicionadores 

para os cabelos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115686

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : KIKU-MASAMUNE SAKE BREWING CO., LTD.

 地址 Endereço : 7-15, Mikage-Honmachi 1-chome, Higashinada-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas); saqué; licores; bebidas destiladas; bebidas 

espirituosas; álcool de arroz; vinhos; gin; aguardente; uísque; rum; vodka.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115687

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : KIKU-MASAMUNE SAKE BREWING CO., LTD.

 地址 Endereço : 7-15, Mikage-Honmachi 1-chome, Higashinada-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas); saqué; licores; bebidas destiladas; bebidas 

espirituosas; álcool de arroz; vinhos; gin; aguardente; uísque; rum; vodka.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115688

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/26

[730] 申請人 Requerente : 福建正霸新材料股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省廈門市湖里區高林一里17號901室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 用於隔牆建築材料，砂漿產品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115689

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/26

[730] 申請人 Requerente : 福建正霸新材料股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省廈門市湖里區高林一里17號901室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 用於隔牆建築材料，砂漿產品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115698

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/26

[730] 申請人 Requerente : Hyatt International Corporation

 地址 Endereço : 71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, Illinois 60606, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Hotéis; estâncias turísticas; motéis; alojamento temporário; serviços de agências de viagens 

para a reserva de alojamentos em hotéis; serviços de hotelaria com programas de incentivos 

que fornecem serviços especiais, comodidades e prémios para membros assíduos; serviços 

de hotelaria especializados providenciados como parte de um programa para clientes as-

síduos; serviços de restaurante, bar, e salões de cocktail; serviços de «snack bar»; catering 

para o fornecimento de alimentos e bebidas; fornecimento de recintos para banquetes e 

funções sociais para ocasiões especiais;  fornecimento de recintos para conferências, expo-

sições e reuniões; aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa e vidraria para conferências, 

exposições, reuniões e funções sociais e banquetes; aluguer de salas de reunião.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115699

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/26

[730] 申請人 Requerente : 珠海雲頂貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市香洲區拱北港昌路388號中珠新村8棟701房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；茶；茶飲料；糖果；冰糖燕窩；甜食；糕點；燕麥食品；龜苓膏；麵包；餅乾；月餅；粽子；穀

類製品；以穀物為主的零食小吃；冰淇淋；凍酸奶（冰凍甜點）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115700

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/26

[730] 申請人 Requerente : 珠海雲頂貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市香洲區拱北港昌路388號中珠新村8棟701房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；餐廳；寄宿處；飯店；餐館；旅館預訂；酒吧服務；茶

館；預訂臨時住所。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115701

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/26

[730] 申請人 Requerente : 深圳市艾索特電子科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市寶安區西鄉航空路三圍社區索佳科技園A棟3樓 

 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 : 鼠標（計算機外圍設備）；計算機鍵盤；鼠標墊；頭戴式耳機；揚聲器；監視器（計算機硬件）；

計算機；可下載的計算機應用軟件；電纜；計算機存儲裝置。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115702

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/26

[730] 申請人 Requerente : NG SWEE CHENG

 地址 Endereço : BLK163, Bedok, South Ave 3 #10-434, Singapore 460163

 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 : 食用燕窩；果醬；海帶粉；果凍；食用果凍；以果蔬為主的零食小吃；以水果為主的零食小吃；

水果罐頭；蛋；牛奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色，橙色，紫藍色，紅色，白色及黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/115703

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/26

[730] 申請人 Requerente : 優聯國際教育集團有限公司

   BEST-UNION INTERNATIONAL EDUCATION GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港灣仔駱克道300號僑阜商業大廈20樓A室

   Flat/Rm A, 20f, Kiu Fu Commercial Buiding, 300 Lockhart 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 : 41

[511] 服務 Serviços : 培訓教學；安排和組織培訓班；出借書籍的圖書館；書籍出版；電視文娛節目；俱樂部服務（娛

樂或教育）；健身俱樂部；提供娛樂設施；動物園；為藝術家提供模特。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115707

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/26

[730] 申請人 Requerente : 冠昇寵物用品有限公司

   TOP ONE PET SUPPLIES LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘鴻圖道58號金凱工業大廈3樓

   3/F., Career and Kenson Industrial Mansion, 58 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, 

Hong kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 獸醫用製劑，動物用防寄生蟲套圈；動物用防寄生蟲頸圈；醫用營養品；醫用營養食物；醫用營

養飲料；醫用食物營養製劑；醫用營養添加劑。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、白色、紅色、綠色、藍色及橙色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/115708

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/26

[730] 申請人 Requerente : 冠昇寵物用品有限公司

   TOP ONE PET SUPPLIES LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘鴻圖道58號金凱工業大廈3樓

   3/F., Career and Kenson Industrial Mansion, 58 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, 

Hong kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽及野味；肉汁；醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、白色、紅色、綠色、藍色及橙色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/115709

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/26

[730] 申請人 Requerente : 冠昇寵物用品有限公司

   TOP ONE PET SUPPLIES LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘鴻圖道58號金凱工業大廈3樓

   3/F., Career and Kenson Industrial Mansion, 58 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, 

Hong kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 獸醫服務；動物的衛生和美容服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、白色、紅色、綠色、藍色及橙色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/115710

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/26

[730] 申請人 Requerente : 冠昇寵物用品有限公司

   TOP ONE PET SUPPLIES LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘鴻圖道58號金凱工業大廈3樓

   3/F., Career and Kenson Industrial Mansion, 58 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, 

Hong kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 寵物食品；動物食品；動物飼料；非醫用飼料添加劑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、白色、紅色、綠色、藍色及橙色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/115711

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/26

[730] 申請人 Requerente : 媽你講餐飲股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市內湖區民善街127號2樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 安親班；托育中心；托兒所；小吃店；小吃攤；日本料理店；火鍋店；牛肉麵店；牛排館；外燴；伙

食包辦；冰果店；早餐店；自助餐廳；冷熱飲料店；快餐車；咖啡館；咖啡廳；居酒屋；拉麵店；泡

沫紅茶店；流動咖啡餐車；流動飲食攤；素食餐廳；茶藝館；酒吧；啤酒屋；涮涮鍋店；速食店；

備辦宴席；備辦餐飲；備辦雞尾酒會；提供餐飲服務；飯店；飲食店；漢堡店；學校工廠之間附

設餐廳；燒烤店；餐廳；點心吧；代預訂旅館；民宿；汽車旅館；供膳宿旅館；旅社；旅館；旅館

預約；提供膳宿處；預訂臨時住宿；賓館；臨時住宿租賃；觀光客住所；日間托老服務；養老院；

玻璃器皿出租；桌子椅子桌布及玻璃器皿出租；桌子椅子桌布出租；烹飪設備出租；傢俱租賃；

飲水機出租；廚房用品租賃；展覽會場出租；會場出租；會議室出租；動物旅館；動物寄養；動

物膳宿；活動房屋租賃；帳蓬租賃；提供營地住宿服務；提供營地設施；提供露營住宿設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115712

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/26

[730] 申請人 Requerente : 媽你講餐飲股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市內湖區民善街127號2樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : 飲料零售批發；衣服零售批發；文教用品零售批發；食品零售批發；婦嬰用品零售；戶外廣告；

市場行銷；企業識別體系設計；各種廣告招牌設計；各種廣告招牌製作；型錄設計；為他人促

銷產品服務；為他人提供促銷活動；為企業企劃折扣咭以促銷其商品或服務為目的之服務；為

零售目的在通訊媒體上展示商品；商店擺設設計；商店櫥窗裝飾；商品現場示範；商標設計；張

貼廣告；產品簡介設計；報章廣告設計；郵購型錄廣告；傳播媒體廣告時段租賃；電台商業廣告

主；電台廣告；電視商業廣告；電視廣告；電腦網路線上廣告；電話行銷服務；網路廣告設計；

廣告；廣告片製作；廣告代理；廣告企劃；廣告版面設計；廣告促銷模型製作；廣告宣傳；廣告宣

傳本出版；廣告宣傳品遞送；廣告美術設計；廣告專欄製作；廣告設計；廣告資料更新；廣告製

作；廣告模型設計；廣告稿撰寫；樣品分發；雜誌廣告設計；代理國內外廠商各種產品之投標；

代理國內外廠商各種產品之報價；代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷；代理國內外廠商

各種產品之經銷；代理進出口服務；協助企業對外採購服務；為其他企業採購商品及服務；開

發票服務；成本價格分析；商情提供；提供各種產品之價格比較及評估；價格比較服務；貨物公

證；文字處理；打字；抄寫；速記；文件複製；影印；建立電腦資訊系統資料庫；為他人提供電腦

資料庫檢索；電腦文字處理；電腦資料庫資訊編輯；電腦資料庫管理；電腦檔案管理；代客記

帳服務；財務報告之查核簽證；財務報表製作；帳務稽核；統計服務；統計資料彙編；稅務文件

準備；稅務代理；稅務簽證；會計簽證；審計；辦理會計制度之設計修訂；辦理會計業務；薪資

帳冊製作；簿記；人力資源管理顧問；人事管理諮詢；人事管理顧問；市場研究；市場研究及分

析；企業查詢；企業研究；企業效率專業諮詢；企業組織諮詢；企業評價；企業買收之仲介及有

關之諮詢顧問；企業資訊；企業管理和組織諮詢；企業管理諮詢；企業管理顧問；企業調查；企

業營業點評估；存貨庫存管理；行銷研究諮詢顧問；行銷顧問；表演藝術家事業管理；為他人

授權之商品及服務提供商業管理；旅館經營管理；專業企業諮詢；提供企業加盟及連鎖經營管

理之諮詢顧問；提供商業資訊；經濟預測；運動員事業管理；演藝經紀服務；職員選擇之心理測

驗；工商管理協助；企業經營協助；企業管理協助；安排報紙訂閱；為無法接聽電話用戶提供電

話答覆；秘書服務；新聞剪報服務；電話代接服務；對購物訂單提供行政處理服務；公關；公關

顧問；協尋贊助廠商；人力仲介；人員招募；職業介紹；古董拍賣；拍賣；珠寶拍賣；網路拍賣；

藝術品拍賣；市場調查；市場調查顧問；民意調查；意見調查；電視收視率調查；輿論調查；電子

廣告看板租賃；電視牆租賃；網路廣告看板租賃；廣告空間租賃；廣告宣傳器材租賃；廣告牆租

賃；收銀機租費；影印機租賃；辦公設備租賃；辦公機器租賃；為工商企業籌備展示會服務；為

工商企業籌備商展服務；為工商企業籌備博覽會服務；為促銷目的籌辦時裝表演；展覽會場佈

置；籌備商業性或廣告目的性的展示會；籌備商業性或廣告目的性的展銷會；百貨公司；百貨商

店；便利商店；為消費者提供商品資訊及購物建議服務；超級市場；郵購；量販店；電視購物；

網路購物；購物中心；販賣機租賃；為他人安排電訊服務預約；加水站服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115713

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/26

[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.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115714

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/26

[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/115715

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/26

[730] 申請人 Requerente : Lip Hing (Yeung’s) Manufactory Limited

 地址 Endereço : Flat A, 7th Floor, Hoover Industrial Building, 26-38 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, New 

Territories, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 金屬插銷；金屬窗閂；金屬鏈；窗滑輪；窗用金屬配件；金屬門把手；門插銷；金屬合頁；伸展門

用金屬小滑輪；窗及門用多用途鎖。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115717

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/26

[730] 申請人 Requerente : 羅錦輝

   Law Kam Fai

 地址 Endereço : 澳門巴波沙大馬路泰豐新邨第一座3樓AH 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 內衣。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/115718

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : 株式會社同志社

   DOSHISHA CO. LTD

 地址 Endereço : 日本國大阪市中央區東心齋橋1-5-5

   1-5-5, Higashishinsaibashi, Chuo-Ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂；洗髮劑；香料；化妝品；化妝品清洗劑；護膚用化妝劑；牙膏；香；防曬劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115719

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : 羅少明

   Lo Sio Meng

 地址 Endereço : 澳門亞利鴉架街38-C號南寧大廈地下B座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 麵粉、穀類及調味香料製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅、黃、白色、如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/115720

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : 羅少明

   Lo Sio Meng

 地址 Endereço : 澳門亞利鴉架街38-C號南寧大廈地下B座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 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 : 紅、黃、白色、如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/115721

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : PANION & BF BIOTECH INC.

 地址 Endereço : 16f., No.3, Yuanqu St., Nangang District, Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 麻醉藥；醫療用凝膠；人用藥；藥膏；醫藥用膠；皮膚用藥劑；藥劑；醫用藥膏；醫藥製劑；止痛

劑；醫療用鎮痛軟膏；擦劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115722

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : IGT Canada Solutions ULC

 地址 Endereço : 328 Urquhart Avenue, Moncton, NB E1H 2R6, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115723

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : IGT Canada Solutions ULC

 地址 Endereço : 328 Urquhart Avenue, Moncton, NB E1H 2R6, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115724

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : IGT Canada Solutions ULC

 地址 Endereço : 328 Urquhart Avenue, Moncton, NB E1H 2R6, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115725

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : IGT Canada Solutions ULC

 地址 Endereço : 328 Urquhart Avenue, Moncton, NB E1H 2R6, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115726

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : 劉遠濠 

[730] 申請人 Requerente : 梁嘉敏 

 地址 Endereço : 澳門快艇頭街15號發基大廈2樓B座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 冷熱飲料店；飲食店；小食店；冰廳；泡沫紅茶店；提供餐飲服務；糖水店。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115727

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : UKEAS WORLDWIDE LIMITED

 地址 Endereço : Flat B 6/F Teda Building 87 Wing Lok St Sheung Wan, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 培訓；就業指導（教育或培訓顧問）；教育；實際培訓（示範）；函授課程；教育信息；組織文化

或教育展覽；翻譯；海外教育諮詢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115747

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : Brandmark International Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, Wing On Centre, 111 Connaught Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115748

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : Brandmark International Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, Wing On Centre, 111 Connaught Road, Central, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão para terceiros de uma empresa de vendas a retalho; serviços de vendas a retalho re-

lacionados com vestuário, calçado e chapelaria; vendas a retalho de produtos (por qualquer 

meio) relacionados com vestuário, calçado e chapelaria; serviços comerciais intermediários 

relacionados com a comercialização de artigos (vendas por grosso); seviços de vendas por 

grosso (por qualquer meio) relacionados com vestuário, calçado e chapelaria; distribuição 

de artigos (sem ser serviços de transporte) (agentes, vendas por grosso, serviços de repre-

sentação, por qualquer meio); serviços de promoção comercial; serviços de descontos (ven-

das a retalho, por grosso ou serviços de promoção de vendas); promoção de vendas (para 

terceiros); serviços de promoção de vendas; promoção de vendas através de programas de 

lealdade do cliente (para terceiros); promoção de vendas em pontos de compra ou venda 

(para terceiros).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115749

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : 鄭學新 

 地址 Endereço : 中國天津市河東區新開路新天地家園9號樓1門301號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黃色、橙色、如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/115750

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : NOEVIR Co., Ltd.

 地址 Endereço : 6-13-1, Minatojima-nakamachi, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-8521 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; cosméticos; produtos para cuidados pessoais; perfumes; incensos e fragâncias, to-

dos incluídos na classe 3.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, branca, preta e beje tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/115751

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : NOEVIR Co., Ltd.

 地址 Endereço : 6-13-1, Minatojima-nakamachi, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-8521 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; cosméticos; produtos para cuidados pessoais; perfumes; incensos e fragâncias, to-

dos incluídos na classe 3.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115752

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/27

[730] 申請人 Requerente : 泰隆建築置業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門塔石街41號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業經營；商業管理；辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色、黑色、如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/115753

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 安老院、老人中心服務；提供食物和飲料服務；臨時住宿；旅遊房屋出租；餐館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115754

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524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 : 42

[511] 服務 Serviços : 城市規劃；品質評估；建築木材品質評估；建築學服務；建築學諮詢；建築製圖；室內裝飾設

計；室內設計；建設項目的開發；計算機安全諮詢；計算機系統分析。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115755

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 
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 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524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 : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；安排和組織會議；演出；娛樂服務；提供體育設施；運動場出租；網球場出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115756

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524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 : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；商品包裝；貯藏；給水；能源分配；旅行預訂；安排遊覽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115757

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524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 : 38

[511] 服務 Serviços : 無線電廣播；電話會議服務；提供在線論壇；提供全球計算機網絡用戶接入服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115758

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524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 : 37

[511] 服務 Serviços : 建築施工監督；建築信息；建築資訊；建築；清潔建築物（內部）；室內裝潢修理；清潔建築物

（外表面）；拆除建築物；建築物防水；磚石建築；機械安裝保養和修理。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115759

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明器械及裝置；烹調用裝置和設備；冷凍設備和裝置；空氣冷卻裝置；空氣調節設備；熱氣裝

置；供水設備；蒸汽供暖裝置用氣閥；供暖裝置；水沖洗設備；消毒設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115760

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524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 : 19

[511] 產品 Produtos : 建築用非金屬建築材料，建築用非金屬剛性管，瀝青，柏油，可移動非金屬建築物；非金屬碑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115761

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業管理輔助；為建築項目進行商業項目管理服務；替他人採購（替其他企業購買商品

或服務）；人事管理諮詢；商業企業遷移；替他人訂閱報紙；會計；銷售展示架出租；藥品零售

或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115762

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524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 : 36

[511] 服務 Serviços : 保險承保；保險經紀；分期付款的貸款；銀行；金融諮詢；融資租賃；為建築項目安排資金；金

融貸款；抵押貸款；金融評估（保險、銀行、不動產）；藝術品估價；不動產出租；不動產代理；

公寓管理；公寓出租；不動產管理；擔保；代管產業；受託管理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115763

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明器械及裝置；烹調用裝置和設備；冷凍設備和裝置；空氣冷卻裝置；空氣調節設備；熱氣裝

置；供水設備；蒸汽供暖裝置用氣閥；供暖裝置；水沖洗設備；消毒設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115764

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524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 : 19

[511] 產品 Produtos : 建築用非金屬建築材料，建築用非金屬剛性管，瀝青，柏油，可移動非金屬建築物；非金屬碑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115765

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28
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[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業管理輔助；為建築項目進行商業項目管理服務；替他人採購（替其他企業購買商品

或服務）；人事管理諮詢；商業企業遷移；替他人訂閱報紙；會計；銷售展示架出租；藥品零售

或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115766

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524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 : 36

[511] 服務 Serviços : 保險承保；保險經紀；分期付款的貸款；銀行；金融諮詢；融資租賃；為建築項目安排資金；金

融貸款；抵押貸款；金融評估（保險、銀行、不動產）；藝術品估價；不動產出租；不動產代理；

公寓管理；公寓出租；不動產管理；擔保；代管產業；受託管理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115767

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524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 : 37

[511] 服務 Serviços : 建築施工監督；建築信息；建築資訊；建築；清潔建築物（內部）；室內裝潢修理；清潔建築物

（外表面）；拆除建築物；建築物防水；磚石建築；機械安裝保養和修理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115768

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28
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[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524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 : 38

[511] 服務 Serviços : 無線電廣播；電話會議服務；提供在線論壇；提供全球計算機網絡用戶接入服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115769

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524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 : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；商品包裝；貯藏；給水；能源分配；旅行預訂；安排遊覽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115770

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524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 : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；安排和組織會議；演出；娛樂服務；提供體育設施；運動場出租；網球場出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115771

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524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 
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[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 城市規劃；品質評估；建築木材品質評估；建築學服務；建築學諮詢；建築製圖；室內裝飾設

計；室內設計；建設項目的開發；計算機安全諮詢；計算機系統分析。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115772

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 安老院、老人中心服務；提供食物和飲料服務；臨時住宿；旅遊房屋出租；餐館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115773

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明器械及裝置；烹調用裝置和設備；冷凍設備和裝置；空氣冷卻裝置；空氣調節設備；熱氣裝

置；供水設備；蒸汽供暖裝置用氣閥；供暖裝置；水沖洗設備；消毒設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115774

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524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 : 19

[511] 產品 Produtos : 建築用非金屬建築材料，建築用非金屬剛性管，瀝青，柏油，可移動非金屬建築物；非金屬碑。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115775

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業管理輔助；為建築項目進行商業項目管理服務；替他人採購（替其他企業購買商品

或服務）；人事管理諮詢；商業企業遷移；替他人訂閱報紙；會計；銷售展示架出租；藥品零售

或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115776

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524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 : 36

[511] 服務 Serviços : 保險承保；保險經紀；分期付款的貸款；銀行；金融諮詢；融資租賃；為建築項目安排資金；金

融貸款；抵押貸款；金融評估（保險、銀行、不動產）；藝術品估價；不動產出租；不動產代理；

公寓管理；公寓出租；不動產管理；擔保；代管產業；受託管理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115777

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524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 : 37

[511] 服務 Serviços : 建築施工監督；建築信息；建築資訊；建築；清潔建築物（內部）；室內裝潢修理；清潔建築物

（外表面）；拆除建築物；建築物防水；磚石建築；機械安裝保養和修理。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115778

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524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 : 38

[511] 服務 Serviços : 無線電廣播；電話會議服務；提供在線論壇；提供全球計算機網絡用戶接入服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115779

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524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 : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；商品包裝；貯藏；給水；能源分配；旅行預訂；安排遊覽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115780

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524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 : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；安排和組織會議；演出；娛樂服務；提供體育設施；運動場出租；網球場出租。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115781

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524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 : 42

[511] 服務 Serviços : 城市規劃；品質評估；建築木材品質評估；建築學服務；建築學諮詢；建築製圖；室內裝飾設

計；室內設計；建設項目的開發；計算機安全諮詢；計算機系統分析。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115782

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 凱華集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀加連威老道東海中心5樓524室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 安老院、老人中心服務；提供食物和飲料服務；臨時住宿；旅遊房屋出租；餐館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115786

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 謝彥波 

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市芙蓉區人民東路星城世家小區F3棟602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 : 洗髮液；護髮素；洗衣劑；清潔製劑；研磨材料；香精油；化妝品；牙膏；乾花瓣與香料混合物

（香料）；空氣芳香劑；浴液；肥皂；拋光製劑；洗面乳。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115799

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28
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[730] 申請人 Requerente : BLUEAIR AB

 地址 Endereço : Danderydsgatan 11, Se-114 26 Stockholm, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instalações de purificação, desodorização e filtragem do ar; filtros para os 

aparelhos e equipamentos referidos anteriormente; aparelhos para filtragem, tratamento, 

esterilização e purificação da água; filtros para os aparelhos e equipamentos referidos ante-

riormente; filtros para a água potável.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115800

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 智能飲料有限責任公司

   Intelligent Beverages, LLC

 地址 Endereço : 美國亞利桑那州斯科茨代爾北斯科茨代爾路10869號103單位

   10869 North Scottsdale Road #103, Scottsdale, Arizona 85254, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 無酒精飲料；汽水；啤酒；以啤酒為主之雞尾酒飲料；不含酒精之蘋果酒；不含酒精之雞尾酒飲

料；飲料香精；不含酒精濃縮果汁；果汁；等滲飲料；烈性酒配料；鋰鹽礦水；泡沫飲料錠劑；泡

沫飲料用粉；含蛋白質的運動飲料；賽爾茲碳酸水；蘇打水；製飲料用糖漿；蔬菜汁（飲料）；水

（飲料）；雞尾啤酒飲料；水果飲料；糖漿及其他供飲料用的製劑；礦泉水。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115801

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 廣東偉祥衛浴實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省開平市水口鎮嘉興北路221號2座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 廚房用具，餐巾環，家用或廚房用容器，日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸），日用瓷器（包括

盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、罐），日用陶器（包括盆、碗、盤、缸、壇、罐、砂鍋、壺、炻器餐

具），家庭用陶瓷製品，毛巾架和毛巾掛環，盥洗室器具，馬桶刷。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115802

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 美滙國際發展有限公司 

 地址 Endereço : 香港工業街10-14號華發工業大廈26樓8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 : 20

[511] 產品 Produtos : 墊褥（亞麻製品除外）；軟墊；墊子（床墊）；枕頭。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115803

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 上海遇美企業發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市松江區南樂路158號1幢2層G7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 : 洗髮液、香皂、化妝品、化妝用油、香精油、唇膏、美容面膜、眉毛化妝品、牙膏，潔膚乳液。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115804

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 上海遇美企業發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市松江區南樂路158號1幢2層G7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 : 醫用藥膏、人用藥、衛生巾、衛生內褲、防溢乳墊、營養補充劑、蛋白質膳食補充劑、淨化劑、獸

醫用藥、滅微生物劑。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115805

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 上海遇美企業發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市松江區南樂路158號1幢2層G7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 : 為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；特許經營的商業管理；市場營銷；廣告；計算機數據

庫信息系統化；組織商業或廣告展覽；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服

務；尋找贊助；商業信息；人事管理諮詢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115806

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : 朱丹雲

   Zhu Danyun

 地址 Endereço : 澳門馬楂度博士大馬路白雲花園3座3樓I室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品及藥用之營養食品及保健食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115807

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, Preto e Cinzento.
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[210] 編號 N.º : N/115808

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, Preto e Cinzento.

[210] 編號 N.º : N/115809

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, Preto e Cinzento.

[210] 編號 N.º : N/115810

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 
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rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, Preto e Cinzento.

[210] 編號 N.º : N/115811

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento, 

transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, arma-

zenamento e organização de texto, gráficos, e publicações electrónicas; serviços científicos 

e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mes-

mos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware 

e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos; 

aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de 

consultoria em software multimédia e áudio-visual; programação informática; serviços 

de apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e 

aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; infor-

mações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de 

uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas; 

hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de 

busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um 
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serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e 

programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com 

entretenimento, e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo, 

texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de acesso tem-

porário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utili-

zadores programar conteúdos de áudio, vídeos, texto e multimédia, incluindo programas 

de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais 

e recreativos; fornecimento de motores de busca para a obtenção de dados numa rede in-

formática global; serviços de fornecimento de informações, aconselhamento e consultoria 

relacionados com o supracitado; operação de motores de busca; serviços de consultoria e 

de apoio informáticos para a gravação (scanning) de informações em discos de computado-

res; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos 

disponíveis em redes informáticas globais para terceiros; serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e «design» relacionados com isso, serviços de análise industrial e de pesquisa; 

«design» e desenvolvimento de hardware e de software para computadores; «design» de 

computadores, de computadores «notebook», de computadores «laptop», de computadores 

portáteis e de computadores de mão; «design» de assistentes digitais pessoais, e de leitores 

de média pessoais; «design» de telefones móveis e de telefones inteligentes; «design» de 

câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de 

software de sistemas de computadores; provisão de serviços de ligação directa entre utili-

zadores de computadores para trocas de dados; «design» de software para computadores; 

«design» de sistemas de computadores; «design» e desenvolvimento de «webpages»; hos-

pedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem de aplicações de computador para a 

procura e recolha de informação de bases de dados e de redes de computadores; provisão 

de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou 

de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura 

personalizada de bases de dados de computadores e de «websites»; provisão de conexões 

de computador a «websites» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com todos os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, Preto e Cinzento.

 通知 Notificações : Nos termos dos n.
os

 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «fornecimento de acesso à Internet a utilizadores (fornecedores de serviço); 

serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet;», por 

pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/115812

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115813

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115814

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 
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serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115815

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento, 

transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, arma-

zenamento e organização de texto, gráficos, e publicações electrónicas; serviços científicos 

e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mes-

mos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware 

e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos; 

aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de 

consultoria em software multimédia e áudio-visual; programação informática; serviços 

de apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e 

aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; infor-

mações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de 

uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas; 

hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de 

busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um 

serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e 

programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com 

entretenimento, e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo, 

texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de acesso tem-

porário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utili-

zadores programar conteúdos de áudio, vídeos, texto e multimédia, incluindo programas 

de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais 

e recreativos; fornecimento de motores de busca para a obtenção de dados numa rede in-

formática global; serviços de fornecimento de informações, aconselhamento e consultoria 

relacionados com o supracitado; operação de motores de busca; serviços de consultoria e 

de apoio informáticos para a gravação (scanning) de informações em discos de computado-

res; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos 

disponíveis em redes informáticas globais para terceiros; serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e «design» relacionados com isso, serviços de análise industrial e de pesquisa; 

«design» e desenvolvimento de hardware e de software para computadores; «design» de 
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computadores, de computadores «notebook», de computadores «laptop», de computadores 

portáteis e de computadores de mão; «design» de assistentes digitais pessoais, e de leitores 

de média pessoais; «design» de telefones móveis e de telefones inteligentes; «design» de 

câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de 

software de sistemas de computadores; provisão de serviços de ligação directa entre utili-

zadores de computadores para trocas de dados; «design» de software para computadores; 

«design» de sistemas de computadores; «design» e desenvolvimento de «webpages»; hos-

pedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem de aplicações de computador para a 

procura e recolha de informação de bases de dados e de redes de computadores; provisão 

de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou 

de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura 

personalizada de bases de dados de computadores e de «websites»; provisão de conexões 

de computador a «websites» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com todos os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.
os

 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «fornecimento de acesso à Internet a utilizadores (fornecedores de serviço); 

serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet;», por 

pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/115816

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115817

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。
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圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115818

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115819

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 
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serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115820

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento, 

transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, arma-

zenamento e organização de texto, gráficos, e publicações electrónicas; serviços científicos 

e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mes-

mos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware 

e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos; 

aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de 

consultoria em software multimédia e áudio-visual; programação informática; serviços 

de apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e 

aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; infor-

mações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de 

uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas; 

hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de 

busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um 

serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e 

programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com 

entretenimento, e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo, 

texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de acesso tem-

porário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utili-

zadores programar conteúdos de áudio, vídeos, texto e multimédia, incluindo programas 

de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais 

e recreativos; fornecimento de motores de busca para a obtenção de dados numa rede in-

formática global; serviços de fornecimento de informações, aconselhamento e consultoria 

relacionados com o supracitado; operação de motores de busca; serviços de consultoria e 

de apoio informáticos para a gravação (scanning) de informações em discos de computado-

res; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos 

disponíveis em redes informáticas globais para terceiros; serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e «design» relacionados com isso, serviços de análise industrial e de pesquisa; 
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«design» e desenvolvimento de hardware e de software para computadores; «design» de 

computadores, de computadores «notebook», de computadores «laptop», de computadores 

portáteis e de computadores de mão; «design» de assistentes digitais pessoais, e de leitores 

de média pessoais; «design» de telefones móveis e de telefones inteligentes; «design» de 

câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de 

software de sistemas de computadores; provisão de serviços de ligação directa entre utili-

zadores de computadores para trocas de dados; «design» de software para computadores; 

«design» de sistemas de computadores; «design» e desenvolvimento de «webpages»; hos-

pedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem de aplicações de computador para a 

procura e recolha de informação de bases de dados e de redes de computadores; provisão 

de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou 

de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura 

personalizada de bases de dados de computadores e de «websites»; provisão de conexões 

de computador a «websites» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com todos os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.
os

 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «fornecimento de acesso à Internet a utilizadores (fornecedores de serviço); 

serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet;», por 

pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/115821

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115822

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16
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[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115823

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115824

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-
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nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115825

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento, 

transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, arma-

zenamento e organização de texto, gráficos, e publicações electrónicas; serviços científicos 

e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mes-

mos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware 

e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos; 

aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de 

consultoria em software multimédia e áudio-visual; programação informática; serviços 

de apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e 

aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; infor-

mações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de 

uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas; 

hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de 

busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um 

serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e 

programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com 

entretenimento, e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo, 

texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de acesso tem-

porário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utili-

zadores programar conteúdos de áudio, vídeos, texto e multimédia, incluindo programas 

de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais 

e recreativos; fornecimento de motores de busca para a obtenção de dados numa rede in-

formática global; serviços de fornecimento de informações, aconselhamento e consultoria 

relacionados com o supracitado; operação de motores de busca; serviços de consultoria e 

de apoio informáticos para a gravação (scanning) de informações em discos de computado-
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res; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos 

disponíveis em redes informáticas globais para terceiros; serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e «design» relacionados com isso, serviços de análise industrial e de pesquisa; 

«design» e desenvolvimento de hardware e de software para computadores; «design» de 

computadores, de computadores «notebook», de computadores «laptop», de computadores 

portáteis e de computadores de mão; «design» de assistentes digitais pessoais, e de leitores 

de média pessoais; «design» de telefones móveis e de telefones inteligentes; «design» de 

câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de 

software de sistemas de computadores; provisão de serviços de ligação directa entre utili-

zadores de computadores para trocas de dados; «design» de software para computadores; 

«design» de sistemas de computadores; «design» e desenvolvimento de «webpages»; hos-

pedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem de aplicações de computador para a 

procura e recolha de informação de bases de dados e de redes de computadores; provisão 

de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou 

de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura 

personalizada de bases de dados de computadores e de «websites»; provisão de conexões 

de computador a «websites» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com todos os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.
os

 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «fornecimento de acesso à Internet a utilizadores (fornecedores de serviço); 

serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet;», por 

pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/115826

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Castanho, Preto e Branco.

[210] 編號 N.º : N/115827

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Castanho, Preto e Branco.

[210] 編號 N.º : N/115828

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Castanho, Preto e Branco.

[210] 編號 N.º : N/115829

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-
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visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Castanho, Preto e Branco.

[210] 編號 N.º : N/115830

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento, 

transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, arma-

zenamento e organização de texto, gráficos, e publicações electrónicas; serviços científicos 

e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mes-

mos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware 

e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos; 

aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de 

consultoria em software multimédia e áudio-visual; programação informática; serviços 

de apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e 

aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; infor-

mações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de 

uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas; 

hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de 

busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um 

serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e 

programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com 

entretenimento, e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo, 

texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de acesso tem-

porário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utili-
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zadores programar conteúdos de áudio, vídeos, texto e multimédia, incluindo programas 

de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais 

e recreativos; fornecimento de motores de busca para a obtenção de dados numa rede in-

formática global; serviços de fornecimento de informações, aconselhamento e consultoria 

relacionados com o supracitado; operação de motores de busca; serviços de consultoria e 

de apoio informáticos para a gravação (scanning) de informações em discos de computado-

res; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos 

disponíveis em redes informáticas globais para terceiros; serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e «design» relacionados com isso, serviços de análise industrial e de pesquisa; 

«design» e desenvolvimento de hardware e de software para computadores; «design» de 

computadores, de computadores «notebook», de computadores «laptop», de computadores 

portáteis e de computadores de mão; «design» de assistentes digitais pessoais, e de leitores 

de média pessoais; «design» de telefones móveis e de telefones inteligentes; «design» de 

câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de 

software de sistemas de computadores; provisão de serviços de ligação directa entre utili-

zadores de computadores para trocas de dados; «design» de software para computadores; 

«design» de sistemas de computadores; «design» e desenvolvimento de «webpages»; hos-

pedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem de aplicações de computador para a 

procura e recolha de informação de bases de dados e de redes de computadores; provisão 

de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou 

de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura 

personalizada de bases de dados de computadores e de «websites»; provisão de conexões 

de computador a «websites» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com todos os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Castanho, Preto e Branco.

 通知 Notificações : Nos termos dos n.
os

 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «fornecimento de acesso à Internet a utilizadores (fornecedores de serviço); 

serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet;», por 

pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/115831

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115832

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115833

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115834

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organi-

zação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-
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viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115835

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento, 

transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, arma-

zenamento e organização de texto, gráficos e publicações electrónicas; serviços científicos 

e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mes-

mos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware 

e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos; 

aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de 

consultoria em software multimédia e áudio-visual; programação informática; serviços 

de apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e 

aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; infor-

mações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de 

uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas; 

hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de 

busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um 

serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e 

programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com 

entretenimento e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo, 

texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de acesso tem-

porário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utili-

zadores programar conteúdos de áudio, vídeos, texto e multimédia, incluindo programas 

de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais 

e recreativos; fornecimento de motores de busca para a obtenção de dados numa rede in-
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formática global; serviços de fornecimento de informações, aconselhamento e consultoria 

relacionados com o supracitado; operação de motores de busca; serviços de consultoria e 

de apoio informáticos para a gravação (scanning) de informações em discos de computado-

res; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos 

disponíveis em redes informáticas globais para terceiros; serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e «design» relacionados com isso, serviços de análise industrial e de pesquisa; 

«design» e desenvolvimento de hardware e de software para computadores; «design» de 

computadores, de computadores «notebook», de computadores «laptop», de computadores 

portáteis e de computadores de mão; «design» de assistentes digitais pessoais e de leitores 

de média pessoais; «design» de telefones móveis e de telefones inteligentes; «design» de 

câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de 

software de sistemas de computadores; provisão de serviços de ligação directa entre utili-

zadores de computadores para trocas de dados; «design» de software para computadores; 

«design» de sistemas de computadores; «design» e desenvolvimento de «webpages»; hos-

pedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem de aplicações de computador para a 

procura e recolha de informação de bases de dados e de redes de computadores; provisão 

de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou 

de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura 

personalizada de bases de dados de computadores e de «websites»; provisão de conexões 

de computador a «websites» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com todos os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.
os

 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «fornecimento de acesso à Internet a utilizadores (fornecedores de serviço); 

serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet;», por 

pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/115836

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115837

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115838

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115839

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organi-

zação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 



22630 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 46 期 —— 2016 年 11 月 16 日

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115840

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento, 

transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, arma-

zenamento e organização de texto, gráficos e publicações electrónicas; serviços científicos 

e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mes-

mos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware 

e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos; 

aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de 

consultoria em software multimédia e audiovisual; programação informática; serviços de 

apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e 

aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; infor-

mações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de 

uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas; 

hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de 

busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um 

serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e 

programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com 

entretenimento, e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo, 

texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de acesso tem-

porário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utili-

zadores programar conteúdos de áudio, vídeos, texto e multimédia, incluindo programas 

de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais 

e recreativos; fornecimento de motores de busca para a obtenção de dados numa rede in-

formática global; serviços de fornecimento de informações, aconselhamento e consultoria 
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relacionados com o supracitado; operação de motores de busca; serviços de consultoria e 

de apoio informáticos para a gravação (scanning) de informações em discos de computado-

res; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos 

disponíveis em redes informáticas globais para terceiros; serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e «design» relacionados com isso, serviços de análise industrial e de pesquisa; 

«design» e desenvolvimento de hardware e de software para computadores; «design» de 

computadores, de computadores «notebook», de computadores «laptop», de computadores 

portáteis e de computadores de mão; «design» de assistentes digitais pessoais e de leitores 

de média pessoais; «design» de telefones móveis e de telefones inteligentes; «design» de 

câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de 

software de sistemas de computadores; provisão de serviços de ligação directa entre utili-

zadores de computadores para trocas de dados; «design» de software para computadores; 

«design» de sistemas de computadores; «design» e desenvolvimento de «webpages»; hos-

pedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem de aplicações de computador para a 

procura e recolha de informação de bases de dados e de redes de computadores; provisão 

de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou 

de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura 

personalizada de bases de dados de computadores e de «websites»; provisão de conexões 

de computador a «websites» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com todos os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.
os

 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «fornecimento de acesso à Internet a utilizadores (fornecedores de serviço); 

serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet;», por 

pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/115841

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115842

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115843

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115844

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organi-

zação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 
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música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115845

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento, 

transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, arma-

zenamento e organização de texto, gráficos e publicações electrónicas; serviços científicos 

e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mes-

mos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware 

e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos; 

aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de 

consultoria em software multimédia e audiovisual; programação informática; serviços de 

apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e 

aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; infor-

mações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de 

uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas; 

hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de 

busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um 

serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e 

programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com 

entretenimento, e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo, 

texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de acesso tem-

porário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utili-

zadores programar conteúdos de áudio, vídeos, texto e multimédia, incluindo programas 

de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais 

e recreativos; fornecimento de motores de busca para a obtenção de dados numa rede in-

formática global; serviços de fornecimento de informações, aconselhamento e consultoria 
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relacionados com o supracitado; operação de motores de busca; serviços de consultoria e 

de apoio informáticos para a gravação (scanning) de informações em discos de computado-

res; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos 

disponíveis em redes informáticas globais para terceiros; serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e «design» relacionados com isso, serviços de análise industrial e de pesquisa; 

«design» e desenvolvimento de hardware e de software para computadores; «design» de 

computadores, de computadores «notebook», de computadores «laptop», de computadores 

portáteis e de computadores de mão; «design» de assistentes digitais pessoais, e de leitores 

de média pessoais; «design» de telefones móveis e de telefones inteligentes; «design» de 

câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de 

software de sistemas de computadores; provisão de serviços de ligação directa entre utili-

zadores de computadores para trocas de dados; «design» de software para computadores; 

«design» de sistemas de computadores; «design» e desenvolvimento de «webpages»; hos-

pedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem de aplicações de computador para a 

procura e recolha de informação de bases de dados e de redes de computadores; provisão 

de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou 

de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura 

personalizada de bases de dados de computadores e de «websites»; provisão de conexões 

de computador a «websites» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com todos os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.
os

 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «fornecimento de acesso à Internet a utilizadores (fornecedores de serviço); 

serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet;», por 

pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/115846

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Castanho, Preto e Branco.
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[210] 編號 N.º : N/115847

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Castanho, Preto e Branco.

[210] 編號 N.º : N/115848

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Castanho, Preto e Branco.

[210] 編號 N.º : N/115849

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-
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tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organi-

zação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Castanho, Preto e Branco.

[210] 編號 N.º : N/115850

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento, 

transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, arma-

zenamento e organização de texto, gráficos e publicações electrónicas; serviços científicos 

e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mes-

mos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware 

e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos; 

aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de 

consultoria em software multimédia e audiovisual; programação informática; serviços de 

apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e 

aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; infor-

mações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de 

uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas; 

hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de 
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busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um 

serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e 

programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com 

entretenimento, e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo, 

texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de acesso tem-

porário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utili-

zadores programar conteúdos de áudio, vídeos, texto e multimédia, incluindo programas 

de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais 

e recreativos; fornecimento de motores de busca para a obtenção de dados numa rede in-

formática global; serviços de fornecimento de informações, aconselhamento e consultoria 

relacionados com o supracitado; operação de motores de busca; serviços de consultoria e 

de apoio informáticos para a gravação (scanning) de informações em discos de computado-

res; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos 

disponíveis em redes informáticas globais para terceiros; serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e «design» relacionados com isso, serviços de análise industrial e de pesquisa; 

«design» e desenvolvimento de hardware e de software para computadores; «design» de 

computadores, de computadores «notebook», de computadores «laptop», de computadores 

portáteis e de computadores de mão; «design» de assistentes digitais pessoais e de leitores 

de média pessoais; «design» de telefones móveis e de telefones inteligentes; «design» de 

câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de 

software de sistemas de computadores; provisão de serviços de ligação directa entre utili-

zadores de computadores para trocas de dados; «design» de software para computadores; 

«design» de sistemas de computadores; «design» e desenvolvimento de «webpages»; hos-

pedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem de aplicações de computador para a 

procura e recolha de informação de bases de dados e de redes de computadores; provisão 

de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou 

de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura 

personalizada de bases de dados de computadores e de «websites»; provisão de conexões 

de computador a «websites» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com todos os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado, Castanho, Preto e Branco.

 通知 Notificações : Nos termos dos n.
os

 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «fornecimento de acesso à Internet a utilizadores (fornecedores de serviço); 

serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet;», por 

pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/115851

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115852

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115853

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115854

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organi-

zação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115855

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento, 

transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, arma-

zenamento e organização de texto, gráficos e publicações electrónicas; serviços científicos 

e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mes-

mos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware 

e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos; 

aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de 

consultoria em software multimédia e audiovisual; programação informática; serviços de 

apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e 

aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; infor-

mações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de 

uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas; 

hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de 
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busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um 

serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e 

programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com 

entretenimento, e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo, 

texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de acesso tem-

porário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utili-

zadores programar conteúdos de áudio, vídeos, texto e multimédia, incluindo programas 

de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais 

e recreativos; fornecimento de motores de busca para a obtenção de dados numa rede in-

formática global; serviços de fornecimento de informações, aconselhamento e consultoria 

relacionados com o supracitado; operação de motores de busca; serviços de consultoria e 

de apoio informáticos para a gravação (scanning) de informações em discos de computado-

res; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos 

disponíveis em redes informáticas globais para terceiros; serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e «design» relacionados com isso, serviços de análise industrial e de pesquisa; 

«design» e desenvolvimento de hardware e de software para computadores; «design» de 

computadores, de computadores «notebook», de computadores «laptop», de computadores 

portáteis e de computadores de mão; «design» de assistentes digitais pessoais e de leitores 

de média pessoais; «design» de telefones móveis e de telefones inteligentes; «design» de 

câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de 

software de sistemas de computadores; provisão de serviços de ligação directa entre utili-

zadores de computadores para trocas de dados; «design» de software para computadores; 

«design» de sistemas de computadores; «design» e desenvolvimento de «webpages»; hos-

pedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem de aplicações de computador para a 

procura e recolha de informação de bases de dados e de redes de computadores; provisão 

de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou 

de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura 

personalizada de bases de dados de computadores e de «websites»; provisão de conexões 

de computador a «websites» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com todos os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.
os

 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º. 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «fornecimento de acesso à Internet a utilizadores (fornecedores de serviço); 

serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet;», por 

pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/115856

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115857

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115858

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115859

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41
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[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organi-

zação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115860

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento, 

transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, arma-

zenamento e organização de texto, gráficos, e publicações electrónicas; serviços científicos 

e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mes-

mos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware 

e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos; 

aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de 

consultoria em software multimédia e audiovisual; programação informática; serviços de 

apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e 

aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; infor-

mações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de 

uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas; 

hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de 

busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor 
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de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um 

serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e 

programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com 

entretenimento, e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo, 

texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de acesso tem-

porário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utili-

zadores programar conteúdos de áudio, vídeos, texto e multimédia, incluindo programas 

de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais 

e recreativos; fornecimento de motores de busca para a obtenção de dados numa rede in-

formática global; serviços de fornecimento de informações, aconselhamento e consultoria 

relacionados com o supracitado; operação de motores de busca; serviços de consultoria e 

de apoio informáticos para a gravação (scanning) de informações em discos de computado-

res; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos 

disponíveis em redes informáticas globais para terceiros; serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e «design» relacionados com isso, serviços de análise industrial e de pesquisa; 

«design» e desenvolvimento de hardware e de software para computadores; «design» de 

computadores, de computadores «notebook», de computadores «laptop», de computadores 

portáteis e de computadores de mão; «design» de assistentes digitais pessoais e de leitores 

de média pessoais; «design» de telefones móveis e de telefones inteligentes; «design» de 

câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de 

software de sistemas de computadores; provisão de serviços de ligação directa entre utili-

zadores de computadores para trocas de dados; «design» de software para computadores; 

«design» de sistemas de computadores; «design» e desenvolvimento de «webpages»; hos-

pedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem de aplicações de computador para a 

procura e recolha de informação de bases de dados e de redes de computadores; provisão 

de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou 

de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura 

personalizada de bases de dados de computadores e de «websites»; provisão de conexões 

de computador a «websites» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com todos os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.
os

 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «fornecimento de acesso à Internet a utilizadores (fornecedores de serviço); 

serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet;», por 

pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/115861

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, Preto, Branco, Dourado e Castanho.

[210] 編號 N.º : N/115862

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, Preto, Branco, Dourado e Castanho.

[210] 編號 N.º : N/115863

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, Preto, Branco, Dourado e Castanho.

[210] 編號 N.º : N/115864

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29
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[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organi-

zação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, Preto, Branco, Dourado e Castanho.

[210] 編號 N.º : N/115865

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento, 

transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, arma-

zenamento e organização de texto, gráficos, e publicações electrónicas; serviços científicos 

e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mes-

mos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware 

e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos; 

aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de 
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consultoria em software multimédia e audiovisual; programação informática; serviços de 

apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e 

aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; infor-

mações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de 

uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas; 

hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de 

busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um 

serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e 

programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com 

entretenimento, e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo, 

texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de acesso tem-

porário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utili-

zadores programar conteúdos de áudio, vídeos, texto e multimédia, incluindo programas 

de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais 

e recreativos; fornecimento de motores de busca para a obtenção de dados numa rede in-

formática global; serviços de fornecimento de informações, aconselhamento e consultoria 

relacionados com o supracitado; operação de motores de busca; serviços de consultoria e 

de apoio informáticos para a gravação (scanning) de informações em discos de computado-

res; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos 

disponíveis em redes informáticas globais para terceiros; serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e «design» relacionados com isso, serviços de análise industrial e de pesquisa; 

«design» e desenvolvimento de hardware e de software para computadores; «design» de 

computadores, de computadores «notebook», de computadores «laptop», de computadores 

portáteis e de computadores de mão; «design» de assistentes digitais pessoais, e de leitores 

de média pessoais; «design» de telefones móveis e de telefones inteligentes; «design» de 

câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de 

software de sistemas de computadores; provisão de serviços de ligação directa entre utili-

zadores de computadores para trocas de dados; «design» de software para computadores; 

«design» de sistemas de computadores; «design» e desenvolvimento de «webpages»; hos-

pedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem de aplicações de computador para a 

procura e recolha de informação de bases de dados e de redes de computadores; provisão 

de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou 

de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura 

personalizada de bases de dados de computadores e de «websites»; provisão de conexões 

de computador a «websites» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com todos os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, Preto, Branco, Dourado e Castanho.

 通知 Notificações : Nos termos dos n.
os

 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.
o
 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «fornecimento de acesso à Internet a utilizadores (fornecedores de serviço); 

serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet;», por 

pertencer a outra classe.
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[210] 編號 N.º : N/115866

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115867

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115868

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115869

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29
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[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organi-

zação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115870

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento, 

transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, arma-

zenamento e organização de texto, gráficos e publicações electrónicas; serviços científicos 

e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mes-

mos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware 

e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos; 

aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de 

consultoria em software multimédia e audiovisual; programação informática; serviços de 

apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e 

aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; infor-
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mações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de 

uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas; 

hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de 

busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um 

serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e 

programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com 

entretenimento, e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo, 

texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de acesso tem-

porário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utili-

zadores programar conteúdos de áudio, vídeos, texto e multimédia, incluindo programas 

de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais 

e recreativos; fornecimento de motores de busca para a obtenção de dados numa rede in-

formática global; serviços de fornecimento de informações, aconselhamento e consultoria 

relacionados com o supracitado; operação de motores de busca; serviços de consultoria e 

de apoio informáticos para a gravação (scanning) de informações em discos de computado-

res; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos 

disponíveis em redes informáticas globais para terceiros; serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e «design» relacionados com isso, serviços de análise industrial e de pesquisa; 

«design» e desenvolvimento de hardware e de software para computadores; «design» de 

computadores, de computadores «notebook», de computadores «laptop», de computadores 

portáteis e de computadores de mão; «design» de assistentes digitais pessoais e de leitores 

de média pessoais; «design» de telefones móveis e de telefones inteligentes; «design» de 

câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de 

software de sistemas de computadores; provisão de serviços de ligação directa entre utili-

zadores de computadores para trocas de dados; «design» de software para computadores; 

«design» de sistemas de computadores; «design» e desenvolvimento de «webpages»; hos-

pedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem de aplicações de computador para a 

procura e recolha de informação de bases de dados e de redes de computadores; provisão 

de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou 

de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura 

personalizada de bases de dados de computadores e de «websites»; provisão de conexões 

de computador a «websites» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com todos os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.
os

 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «fornecimento de acesso à Internet a utilizadores (fornecedores de serviço); 

serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet;», por 

pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/115871

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115872

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115873

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115874

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organi-

zação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115875

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento, 

transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, arma-

zenamento e organização de texto, gráficos e publicações electrónicas; serviços científicos 

e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mes-

mos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware 

e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos; 

aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de 

consultoria em software multimédia e audiovisual; programação informática; serviços de 

apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e 

aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; infor-

mações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de 

uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas; 

hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de 
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busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um 

serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e 

programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com 

entretenimento, e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo, 

texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de acesso tem-

porário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utili-

zadores programar conteúdos de áudio, vídeos, texto e multimédia, incluindo programas 

de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais 

e recreativos; fornecimento de motores de busca para a obtenção de dados numa rede in-

formática global; serviços de fornecimento de informações, aconselhamento e consultoria 

relacionados com o supracitado; operação de motores de busca; serviços de consultoria e 

de apoio informáticos para a gravação (scanning) de informações em discos de computado-

res; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos 

disponíveis em redes informáticas globais para terceiros; serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e «design» relacionados com isso, serviços de análise industrial e de pesquisa; 

«design» e desenvolvimento de hardware e de software para computadores; «design» de 

computadores, de computadores «notebook», de computadores «laptop», de computadores 

portáteis e de computadores de mão; «design» de assistentes digitais pessoais e de leitores 

de média pessoais; «design» de telefones móveis e de telefones inteligentes; «design» de 

câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de 

software de sistemas de computadores; provisão de serviços de ligação directa entre utili-

zadores de computadores para trocas de dados; «design» de software para computadores; 

«design» de sistemas de computadores; «design» e desenvolvimento de «webpages»; hos-

pedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem de aplicações de computador para a 

procura e recolha de informação de bases de dados e de redes de computadores; provisão 

de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou 

de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura 

personalizada de bases de dados de computadores e de «websites»; provisão de conexões 

de computador a «websites» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com todos os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.
os

 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «fornecimento de acesso à Internet a utilizadores (fornecedores de serviço); 

serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet;», por 

pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/115876

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置及其相關組件，尤指控制器，展示器，鈕板，支

架，電線及提及聯用電腦的硬件及軟件，全屬第9類。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115877

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱、袋及包裝物。紙張及紙本，檔案夾，收存器及分隔器，橡筋

及膠水，帶及墨水瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用品和辦公用品。

圓規，間尺及直角尺。室內魚缸。海報及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，

紙巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊子，有插圖的明信片及其他出版

物。照片產品及服裝紙樣。調色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水彩畫，

鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材

料，一般的學校材料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬第16類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115878

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115879

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-
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tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organi-

zação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115880

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento, 

transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, arma-

zenamento e organização de texto, gráficos e publicações electrónicas; serviços científicos 

e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mes-

mos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware 

e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos; 

aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de 

consultoria em software multimédia e audiovisual; programação informática; serviços de 

apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e 

aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; infor-

mações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de 

uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas; 

hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de 

busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um 

serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e 

programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com 
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entretenimento, e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo, 

texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de acesso tem-

porário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utili-

zadores programar conteúdos de áudio, vídeos, texto e multimédia, incluindo programas 

de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais 

e recreativos; fornecimento de motores de busca para a obtenção de dados numa rede in-

formática global; serviços de fornecimento de informações, aconselhamento e consultoria 

relacionados com o supracitado; operação de motores de busca; serviços de consultoria e 

de apoio informáticos para a gravação (scanning) de informações em discos de computado-

res; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos 

disponíveis em redes informáticas globais para terceiros; serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e «design» relacionados com isso, serviços de análise industrial e de pesquisa; 

«design» e desenvolvimento de hardware e de software para computadores; «design» de 

computadores, de computadores «notebook», de computadores «laptop», de computadores 

portáteis e de computadores de mão; «design» de assistentes digitais pessoais e de leitores 

de média pessoais; «design» de telefones móveis e de telefones inteligentes; «design» de 

câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de 

software de sistemas de computadores; provisão de serviços de ligação directa entre utili-

zadores de computadores para trocas de dados; «design» de software para computadores; 

«design» de sistemas de computadores; «design» e desenvolvimento de «webpages»; hos-

pedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem de aplicações de computador para a 

procura e recolha de informação de bases de dados e de redes de computadores; provisão 

de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou 

de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura 

personalizada de bases de dados de computadores e de «websites»; provisão de conexões 

de computador a «websites» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com todos os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.
os

 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «fornecimento de acesso à Internet a utilizadores (fornecedores de serviço); 

serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet;», por 

pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/115881

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，

籌碼，帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩機器，全屬第28類。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115884

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de 

empresas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis, nomeada-

mente imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, 

centros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de servi-

ços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; 

publicidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e admi-

nistração de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de 

escritório, serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; 

operação de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercado-

rias; negócios de exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais 

de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e 

promoção de presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pes-

soal e de fidelidade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposi-

ções, convenções e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas 

de endereços; aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de 

amostras e material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realiza-

ção de feiras e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; 

organização de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; ad-

ministração de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de 

material publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; 

relações públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; ser-

viços de assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de 

lojas de retalho, localizadas dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma varie-

dade de mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, perfumes, 

produtos de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, 

assessoria e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação 

de produtos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de ven-

das para os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros 

(aquisição de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recru-

tamento de pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos 

pedidos de compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados 

informáticas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilida-

de; aluguer de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115885

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29
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[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento («handling») e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115886

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organi-

zação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «healthclub», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação re-

lacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços 

de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de loterias, jogos 
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de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização de 

exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e co-

merciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115887

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115888

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115889

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de 

empresas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis, nomeada-

mente imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, 

centros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de servi-

ços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; 

publicidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e admi-

nistração de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de 

escritório, serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; 

operação de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercado-

rias; negócios de exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais 

de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e 

promoção de presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pes-

soal e de fidelidade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposi-

ções, convenções e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas 

de endereços; aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de 

amostras e material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realiza-

ção de feiras e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; 

organização de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; ad-

ministração de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de 

material publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; 

relações públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; ser-

viços de assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de 

lojas de retalho, localizadas dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma varie-

dade de mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, perfumes, 

produtos de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, 

assessoria e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação 

de produtos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de ven-

das para os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros 

(aquisição de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recru-

tamento de pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos 

pedidos de compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados 

informáticas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilida-

de; aluguer de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115890

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento («handling») e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115891

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organi-

zação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «healthclub», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação re-

lacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços 

de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de loterias, jogos 

de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização de 

exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e co-

merciais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115892

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115893

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115894

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de 

empresas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis, nomeada-

mente imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, 

centros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de servi-

ços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; 

publicidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e admi-

nistração de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de 

escritório, serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; 

operação de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercado-

rias; negócios de exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais 

de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e 

promoção de presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pes-

soal e de fidelidade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposi-

ções, convenções e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas 

de endereços; aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de 

amostras e material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realiza-

ção de feiras e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; 

organização de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; ad-

ministração de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de 

material publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; 

relações públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; ser-

viços de assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de 

lojas de retalho, localizadas dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma varie-

dade de mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, perfumes, 

produtos de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, 

assessoria e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação 

de produtos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de ven-

das para os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros 

(aquisição de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recru-

tamento de pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos 

pedidos de compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados 

informáticas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilida-

de; aluguer de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115895

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 
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com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento («handling») e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115896

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organi-

zação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «healthclub», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação re-

lacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços 

de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de loterias, jogos 

de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização de 

exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e co-

merciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115897

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115898

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115899

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de 

empresas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis, nomeada-

mente imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, 

centros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de servi-

ços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; 

publicidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e admi-

nistração de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de 

escritório, serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; 

operação de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercadorias 

negócios de exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais de 

transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e pro-
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moção de presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pessoal 

e de fidelidade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposições, 

convenções e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas de 

endereços; aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de 

amostras e material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realiza-

ção de feiras e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; 

organização de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; ad-

ministração de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de 

material publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; 

relações públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; ser-

viços de assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de 

lojas de retalho, localizadas dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma varie-

dade de mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, perfumes, 

produtos de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, 

assessoria e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação 

de produtos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de ven-

das para os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros 

(aquisição de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recru-

tamento de pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos 

pedidos de compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados 

informáticas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilida-

de; aluguer de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115900

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento («handling») e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115901

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organi-

zação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «healthclub», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação re-

lacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços 

de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de loterias, jogos 

de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização de 

exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e co-

merciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115902

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115903

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115904

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de em-

presas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis nomeadamen-

te imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, cen-

tros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de serviços, 

edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; publi-

cidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e administração 

de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, ter-

minais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de escritório, 

serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação 

de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercadorias; negó-

cios exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais de transporte 

aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e promoção de 

presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pessoal e de fideli-

dade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas de endereços; 

aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de amostras e 

material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realização de feiras 

e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; organização 

de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; administração 

de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de material 

publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; relações 

públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; serviços de 

assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de lojas 

de retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma variedade 

de mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, perfumes, 

produtos de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, 

assessoria e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação 

de produtos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de ven-

das para os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros 
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(aquisição de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recru-

tamento de pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos 

pedidos de compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados 

informáticas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilida-

de; aluguer de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115905

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento («handling») e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115906

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-
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nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clu-

bes de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes 

de entretenimento, «healthclub», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação 

relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; servi-

ços de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de lotarias, 

jogos de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização 

de exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e 

comerciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115907

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115908

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 



22670 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 46 期 —— 2016 年 11 月 16 日

[210] 編號 N.º : N/115909

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de em-

presas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis nomeadamen-

te imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, cen-

tros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de serviços, 

edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; publi-

cidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e administração 

de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, ter-

minais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de escritório, 

serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação 

de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercadorias; negó-

cios exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais de transporte 

aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e promoção de 

presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pessoal e de fideli-

dade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas de endereços; 

aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de amostras e 

material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realização de feiras 

e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; organização 

de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; administração 

de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de material 

publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; relações 

públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; serviços de 

assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de lojas 

de retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma variedade 

de mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, perfumes, 

produtos de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, 

assessoria e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação 

de produtos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de ven-

das para os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros 

(aquisição de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recru-

tamento de pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos 

pedidos de compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados 

informáticas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilida-

de; aluguer de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115910

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento («handling») e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115911

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «healthclub», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação re-

lacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços 

de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de loterias, jogos 

de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização de 

exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e co-

merciais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115912

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115913

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115914

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de em-

presas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis nomeadamen-
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te imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, cen-

tros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de serviços, 

edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; publi-

cidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e administração 

de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, ter-

minais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de escritório, 

serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação 

de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercadorias; negó-

cios exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais de transporte 

aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e promoção de 

presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pessoal e de fideli-

dade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas de endereços; 

aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de amostras e 

material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realização de feiras 

e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; organização 

de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; administração 

de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de material 

publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; relações 

públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; serviços de 

assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de lojas 

de retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma variedade 

de mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, perfumes, 

produtos de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, 

assessoria e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação 

de produtos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de ven-

das para os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros 

(aquisição de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recru-

tamento de pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos 

pedidos de compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados 

informáticas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilida-

de; aluguer de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115915

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 
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veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento («handling») e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115916

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clu-

bes de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes 

de entretenimento, «healthclub», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação 

relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; servi-

ços de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de lotarias, 

jogos de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização 

de exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e 

comerciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115917

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 



N.º 46 — 16-11-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 22675

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115918

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115919

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de em-

presas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis nomeadamen-

te imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, cen-

tros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de serviços, 

edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; publi-

cidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e administração 

de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, ter-

minais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de escritório, 

serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação 

de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercadorias; negó-

cios exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais de transporte 

aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e promoção de 

presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pessoal e de fideli-

dade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposições, convenções 
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e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas de endereços; 

aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de amostras e 

material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realização de feiras 

e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; organização 

de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; administração 

de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de material 

publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; relações 

públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; serviços de 

assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de lojas 

de retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma variedade 

de mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, perfumes, 

produtos de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, 

assessoria e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação 

de produtos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de ven-

das para os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros 

(aquisição de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recru-

tamento de pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos 

pedidos de compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados 

informáticas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilida-

de; aluguer de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115920

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento («handling») e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115921

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clu-

bes de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes 

de entretenimento, «healthclub», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação 

relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; servi-

ços de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de lotarias, 

jogos de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização 

de exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e 

comerciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115922

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115923

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115924

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de em-

presas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis nomeadamen-

te imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, cen-

tros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de serviços, 

edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; publi-

cidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e administração 

de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, ter-

minais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de escritório, 

serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação 

de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercadorias; negó-

cios exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais de transporte 

aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e promoção de 

presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pessoal e de fideli-

dade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas de endereços; 

aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de amostras e 

material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realização de feiras 

e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; organização 

de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; administração 

de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de material 

publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; relações 

públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; serviços de 

assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de lojas 
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de retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma variedade 

de mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, perfumes, 

produtos de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, 

assessoria e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação 

de produtos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de ven-

das para os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros 

(aquisição de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recru-

tamento de pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos 

pedidos de compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados 

informáticas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilida-

de; aluguer de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115925

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento («handling») e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115926

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 
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de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clu-

bes de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes 

de entretenimento, «healthclub», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação 

relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; servi-

ços de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de lotarias, 

jogos de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização 

de exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e 

comerciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115927

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115928

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29
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[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115931

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : King.com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs, 

DVDs e outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, 

computadores; programas de computador; extintores; dados gravados electronicamente 

(descarregáveis); equipamento de tecnologia de informação e audiovisuais; imanes, mag-

netizadores e desmagnetizadores; dispositivos óticos, aumentadores e corretores; disposi-

tivos de proteção, segurança, defesa e sinalização; equipamento de mergulho; sistemas de 

navegação e posicionamento global e dispositivos de localização; mapas electrónicos trans-

feríveis; instrumentos de medição, deteção e monitorização, indicadores e controladores; 

aparelhos e simuladores educativos; jogos de computador (software); software de jogos; 

software de divertimento para jogos de computador; software para download; jogos elec-

trónicos descarregáveis; programas de software para jogos de vídeo; programas de jogos 

de computador multimédia interativos; software de jogos para utilização em telemóveis, 

dispositivos «tablet» e outros dispositivos eletrónicos móveis; software de jogos descarregá-

vel para telemóveis, dispositivos «tablet» e outros dispositivos eletrónicos móveis; software 

para utilização em telemóveis, dispositivos «tablet» e outros dispositivos eletrónicos mó-

veis; software descarregável para telemóveis, dispositivos «tablet» e outros dispositivos 

eletrónicos móveis; software aplicacional contendo jogos de computador; estojos e capas 

para telemóveis, computadores «tablet», computadores portáteis («laptops»), minicomputa-

dores portáteis («netbooks»), leitores multimédia portáteis, máquinas fotográficas e outros 

equipamentos fotográficos; malas para computadores portáteis; correias para telemóveis; 

artigos óticos; óculos [ótica]; óculos de verão; óculos de sol; capas para telemóveis; apare-

lhos de rádio com despertadores incorporados; excluindo aplicações ou aplicações de jogos 

que interagem com ou permitem a interação com cartões eletrónicos (excluindo cartões de 

jogos eletrónicos comuns), cartões impressos ou quebra-cabeças impressos.
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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

2016/03/29 015282882 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/115932

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/28

[730] 申請人 Requerente : King.com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais; serviços de edição e 

elaboração de relatórios; tradução e interpretação; serviços de jogos eletrónicos, incluindo 

fornecimento de jogos de computador em linha, em redes sociais ou através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de jogos eletrónicos para utilização em telemóveis, dis-

positivos «tablet» e outros dispositivos eletrónicos móveis; fornecimento de versões otimi-

zadas no domínio dos jogos de computador e eletrónicos em linha; fornecimento de jogos 

eletrónicos para descarregamento para telemóveis, dispositivos «tablet» e outros disposi-

tivos eletrónicos móveis; fornecimento de jogos eletrónicos interativos para um ou vários 

jogadores através da Internet, de redes eletrónicas de comunicações ou de uma rede infor-

mática mundial; edição de software de jogos de computador, jogos eletrónicos e software 

de jogos de vídeo; excluindo aplicações ou aplicações de jogos que interagem com ou per-

mitem a interação com cartões eletrónicos (excluindo cartões de jogos eletrónicos comuns), 

cartões impressos ou quebra-cabeças impressos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/29 015282882 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/115933

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de em-

presas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis nomeadamen-

te imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, cen-

tros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de serviços, 

edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; publi-

cidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e administração 

de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, ter-

minais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de escritório, 

serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação 

de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercadorias; negó-

cios exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais de transporte 

aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e promoção de 

presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pessoal e de fideli-

dade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas de endereços; 

aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de amostras e 

material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realização de feiras 

e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; organização 

de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; administração 

de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de material 

publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; relações 

públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; serviços de 

assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de lojas 

de retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma variedade 

de mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, perfumes, 

produtos de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, 

assessoria e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação 

de produtos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de ven-

das para os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros 

(aquisição de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recru-

tamento de pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos 

pedidos de compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados 

informáticas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilida-

de; aluguer de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115934

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 
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de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento («handling») e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115935

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organiza-

ção de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clu-

bes de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes 

de entretenimento, «healthclub», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação 

relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; servi-

ços de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de lotarias, 

jogos de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização 

de exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e 

comerciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115936

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29
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[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115937

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115938

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de em-

presas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis nomeadamen-

te imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, cen-

tros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de serviços, 

edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; publi-

cidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e administração 

de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, portos, ter-

minais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de escritório, 
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serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação 

de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercadorias; negó-

cios exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais de transporte 

aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e promoção de 

presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pessoal e de fideli-

dade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposições, convenções 

e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas de endereços; 

aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de amostras e 

material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realização de feiras 

e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; organização 

de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; administração 

de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de material 

publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; relações 

públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; serviços de 

assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de lojas 

de retalho, localizada dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma variedade 

de mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, perfumes, 

produtos de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, 

assessoria e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação 

de produtos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de ven-

das para os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros 

(aquisição de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recru-

tamento de pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos 

pedidos de compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados 

informáticas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilida-

de; aluguer de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115939

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento («handling») e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115940

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organi-

zação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «healthclub», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação re-

lacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços 

de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de loterias, jogos 

de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização de 

exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e co-

merciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115941

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 
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instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115942

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro, e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115943

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de 

empresas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis, nomeada-

mente imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, 

centros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de servi-

ços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; 

publicidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e admi-

nistração de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de 

escritório, serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; 

operação de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercado-

rias; negócios de exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais 

de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e 

promoção de presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pes-

soal e de fidelidade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposi-

ções, convenções e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas 

de endereços; aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de 

amostras e material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realiza-

ção de feiras e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; 

organização de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; ad-

ministração de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de 

material publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; 

relações públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; ser-
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viços de assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de 

lojas de retalho, localizadas dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma varie-

dade de mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, perfumes, 

produtos de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, 

assessoria e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação 

de produtos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de ven-

das para os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros 

(aquisição de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recru-

tamento de pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos 

pedidos de compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados 

informáticas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilida-

de; aluguer de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115944

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento («handling») e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115945

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 



22690 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 46 期 —— 2016 年 11 月 16 日

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organi-

zação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «healthclub», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação re-

lacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços 

de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de loterias, jogos 

de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização de 

exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e co-

merciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115946

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115947

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED
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 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115948

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de 

empresas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis, nomeada-

mente imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, 

centros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de servi-

ços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; 

publicidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e admi-

nistração de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de 

escritório, serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; 

operação de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercado-

rias; negócios de exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais 

de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e 

promoção de presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pes-

soal e de fidelidade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposi-

ções, convenções e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas 

de endereços; aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de 

amostras e material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realiza-

ção de feiras e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; 

organização de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; ad-

ministração de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de 

material publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; 

relações públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; ser-

viços de assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de 

lojas de retalho, localizadas dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma varie-

dade de mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, perfumes, 

produtos de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, 

assessoria e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação 

de produtos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de ven-

das para os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros 

(aquisição de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recru-

tamento de pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos 

pedidos de compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados 
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informáticas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilida-

de; aluguer de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115949

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento («handling») e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115950

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organi-

zação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-
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nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «healthclub», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação re-

lacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços 

de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de loterias, jogos 

de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização de 

exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e co-

merciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115951

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115952

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro e terapêuticos físicos e de beleza.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115953

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de 

empresas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis, nomeada-

mente imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, 

centros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de servi-

ços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; 

publicidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e admi-

nistração de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de 

escritório, serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; 

operação de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercado-

rias; negócios de exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais 

de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e 

promoção de presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pes-

soal e de fidelidade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposi-

ções, convenções e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas 

de endereços; aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de 

amostras e material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realiza-

ção de feiras e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; 

organização de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; ad-

ministração de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de 

material publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; 

relações públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; ser-

viços de assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de 

lojas de retalho, localizadas dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma varie-

dade de mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, perfumes, 

produtos de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, 

assessoria e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação 

de produtos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de ven-

das para os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros 

(aquisição de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recru-

tamento de pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos 

pedidos de compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados 

informáticas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilida-

de; aluguer de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115954

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento («handling») e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115955

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organi-

zação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «healthclub», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação re-

lacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços 

de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de loterias, jogos 
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de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização de 

exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e co-

merciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115956

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115957

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115958

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão hoteleira; gerência do casino; operação de negócios, gestão e administração de 

empresas; pesquisa de negócios; gestão empresarial e administração de imóveis, nomeada-

mente imóveis residenciais e comerciais, escritórios, centros de negócios, lojas de retalho, 

centros comerciais, alojamento temporário, hotéis, motéis, resorts, apartamentos de servi-

ços, edifícios, casas, condomínios, apartamentos, casas e desenvolvimentos imobiliários; 

publicidade, marketing e serviços promocionais; operação de negócios, gestão e admi-

nistração de centros comerciais, complexos comerciais, resorts, aeroportos, heliportos, 

portos, terminais marítimos, depósitos de automóveis, terminais ferroviários; funções de 

escritório, serviços de marketing e de promoção de transporte aéreo, marítimo e terrestre; 

operação de negócios, gestão e administração de terminais de passageiros e de mercado-

rias; negócios de exploração, gestão e administração de desalfandegamento em terminais 

de transporte aéreo, marítimo e terrestre; operação de negócios, gestão e administração e 

promoção de presentes e prémios em relação aos regimes de clientes e de incentivo de pes-

soal e de fidelidade para o transporte aéreo, marítimo e terrestre; organização de exposi-

ções, convenções e eventos para negócios, comércio e fins comerciais; compilação de listas 

de endereços; aluguer de espaços publicitários; demonstração de produtos; distribuição de 

amostras e material publicitário; publicidade por correio directo; organização e realiza-

ção de feiras e eventos de apresentação de produtos para fins comerciais ou publicitários; 

organização de exposições, convenções e eventos com fins comerciais ou publicitários; ad-

ministração de negócios relacionados com locais para convenções e exposições; difusão de 

material publicitário; serviços de expositores para a mercadoria; serviços de publicidade; 

relações públicas; marketing e serviços promocionais, análise e pesquisas de mercado; ser-

viços de assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de 

lojas de retalho, localizadas dentro e fora de centros comerciais, apresentando uma varie-

dade de mercadorias, nomeadamente vestuário, brinquedos, artigos desportivos, perfumes, 

produtos de higiene pessoal, cosméticos, utensílios domésticos, prestação de informações, 

assessoria e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; apresentação 

de produtos em meios de comunicação, para fins de retalho, publicidade; promoção de ven-

das para os outros, agências de importação e exportação, serviços de aquisição para outros 

(aquisição de bens e serviços para outras empresas); consultoria e gestão de pessoal, recru-

tamento de pessoal; relocação de serviços para empresas; tratamento administrativo dos 

pedidos de compras, serviços de secretária, compilação de informação em bases de dados 

informáticas, sistematização de informações em bases de dados informáticas; contabilida-

de; aluguer de máquinas de venda automática; busca de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115959

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39
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[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos; organização de pacotes turísticos para participantes em feiras, 

exposições, convenções e reuniões; tratamento («handling») e transporte de equipamentos, 

instalações e materiais para exposições.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115960

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis através de uma 

rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar «on-line» jogos 

de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; provisão e organi-

zação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de arte, publicação de 

música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento providenciados «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de outra rede de comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 

serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, gestão de casinos, 

provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas desportivas, clubes 

de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, serviços de clubes de 

entretenimento, «healthclub», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação re-

lacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais; serviços 

de casino; serviços de jogos de fortuna e azar; serviços de jogos; operação de loterias, jogos 

de casino ou jogos de fortuna e azar on-line; organização, acomodação e realização de 

exposições, convenções e conferências para fins educacionais, de formação, negócios e co-

merciais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/115961

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e para entrega; serviços de 

banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião; fornecimento de 

instalações para feiras, exposições, shows, eventos, congressos, convenções, seminários e 

reuniões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115962

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para seres humanos; serviços de spa, de salão de beleza, 

de salão de cabeleireiro e terapêuticos físicos e de beleza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115963

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : 快樂城市株式會社

   JOYCITY Corp.

 地址 Endereço : 韓國京畿道城南市盆唐區盆唐路55（書峴洞，盆唐第一大廈）

   11th Floor, First-Tower Bldg., Seohyeon-Dong, 55, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-

-Do, Coreia do Sul.

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；視頻遊戲卡；計算機遊戲軟件；計算機程序（可下載軟件）；計算機

軟件（已錄製）；可下載的音樂文件；電子出版物（可下載）；計算機；已錄製的計算機程序（程

序）；已錄製的計算機操作程序。  



22700 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 46 期 —— 2016 年 11 月 16 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115964

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : 快樂城市株式會社

   JOYCITY Corp.

 地址 Endereço : 韓國京畿道城南市盆唐區盆唐路55（書峴洞，盆唐第一大廈）

   11th Floor, First-Tower Bldg., Seohyeon-Dong, 55, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-

-Do, Coreia do Sul.

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 在計算機網絡上提供在線遊戲；安排和組織大會；遊樂園服務；提供在線電子出版物（非下

載）；電子書籍和雜誌的在線出版。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115965

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : Misslady Concepts Limited

 地址 Endereço : 香港新界荃灣橫龍街77-78號富利工業大廈18字樓B10單位

   Unit B10, 18/F, Richwealth Industrial Building, 77-78 Wang Lung St., Tsuen Wan, N.T., 

Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 餐具（餐刀、餐叉、餐匙除外）；牙刷；洗臉刷；毛刷；海綿刷；電動刷；髮梳；眉刷；頰刷；眼影

刷；睫毛刷；眼線刷；美容刷；化粧刷；指甲刷；腮紅刷；化粧用具；刷身體用沐浴球；動物用刷；

薰香台。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115966

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : 關文豪 

 地址 Endereço : 澳門提督馬路168號慕拉士大廈22/G 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 床墊。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/115967

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

   HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區阪田華為總部辦公樓

   Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 智能眼鏡；智能手錶；計算機屏幕專用保護膜；穿戴式行動追蹤器；智能手機用套；智能手機用

殼；手機屏幕專用保護膜；自拍杆（手持單腳架）；可視電話；數碼相框；麥克風；連接器（數據

處理設備）；數據處理設備；集成電路卡；信號轉發器；揚聲器音箱；音頻視頻接收器；視頻顯

示屏；網絡通訊設備；調制解調器；便攜式計算機用套；智能手機；電池；電池充電器；移動電

源（可充電電池）；平板電腦；便攜式計算機；筆記本電腦；便攜式計算機專用包；頭戴式耳機；

耳塞機；揚聲器；便攜式媒體播放器；聲音傳送裝置；攝像機；照相機（攝影）；手機帶；計算機

鍵盤；鼠標（計算機外圍設備）；電話機套；磁性編碼身份鑒別手環；計步器；電子監控裝置；

連線手環（測量儀器）；已錄製的計算機程序（程序）；已錄製的計算機操作程序；計算機程序

（可下載軟件）；可下載的計算機應用軟件；光學鏡頭。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115973

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : MHCS

 地址 Endereço : 9, avenue de Champagne 51200, Epernay, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 酒精飲料（啤酒除外）；蘋果酒；蒸煮提取物（利口酒和烈酒）；葡萄酒；烈酒（飲料）；含酒液體

或含酒精濃汁；氣泡酒。  

[540] 商標 Marca : 

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

2016/03/29 16/4260313 法國 França



22702 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 46 期 —— 2016 年 11 月 16 日

[210] 編號 N.º : N/115974

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : ENERGY  BEVERAGES  LLC

 地址 Endereço : 2390 Anselmo Drive, Corona, CA 92879, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精之飲料；啤酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115975

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : Turlen Holding SA

 地址 Endereço : rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Suportes de dados magnéticos, discos acústicos, discos compactos, DVDs e outros su-

portes digitais de dados magnéticos, cartões de memória ou cartões microprocessadores; 

máquinas de calcular e equipamento para processamento de informação; software; jogos 

para telemóveis, software de jogo; software (programas gravados); computadores, laptops, 

computadores portáteis: computadores; computadores pessoais portáteis; periféricos para 

computadores; «tablets» e aparelhos electrónicos móveis; relógios de pulso inteligentes; 

pulseiras de rastreamento de actividade (aparelhos de medição); leitores de música digital, 

leitores MP3; telefones, telefones móveis e telefones avançados com funcionalidades exten-

sas (telefones inteligentes); aparelhos e instrumentos de telecomunicações e comunicações; 

aparelhos para registo, transmissão, reprodução de sons e imagens; acessórios incluídos 

nesta classe e capas para computadores, telefones, «tablets» electrónicos, leitores MP3; 

aparelhos digitais de bolso ou portáteis, garantindo as funções de relógio, telefone, progra-

mas (software) e monitores de visualização permitindo a visualização, envio e recepção de 

som, mensagens e e-mails, textos, dados, imagens e informação; aparelhos electrónicos de 

bolso ou portáteis para acesso à Internet e enviar, receber, gravação e armazenamento de 

mensagens curtas, mensagens electrónicas, chamadas telefónicas, faxes, videoconferências, 

imagens, sons, música, texto e outros dados digitais; aparelhos electrónicos de bolso ou 

portáteis para a recepção, armazenamento e transmissão sem fios de dados ou mensagens; 

aparelhos electrónicos de bolso ou portáteis para a monitorização ou organização de dados 

pessoais; aparelhos electrónicos para posicionamento global (GPS) e exibição de informa-

ção de mapas geográficos e transportes; aparelhos electrónicos de bolso para jogos; apare-

lhos electrónicos de bolso para a detecção, monitorização de armazenamento, vigilância 
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e transmissão de dados relacionados com a actividade do utilizador, nomeadamente a 

localização, o percurso, a distância, o ritmo cardíaco (não para fins medicinais); aparelhos 

de diagnóstico, não para fins medicinais; aparelhos de vigilância e de controlo, sensores, 

monitores e sistemas de exibição nas áreas da saúde, da condição física, exercícios físicos e 

bem-estar; óculos, óculos de sol, lentes de óculos, armações de óculos, estojos para óculos, 

correntes para óculos; óculos inteligentes; baterias e pilhas para computadores e aparelhos 

electrónicos, baterias e pilhas para instrumentos de relojoaria e cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2016/05/09 55615/2016 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/115988

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : 鄭巨章 

 地址 Endereço : 中國浙江省溫州市龍灣區海濱街道藍田村計衙路23號 

 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 : 橡木板；非金屬外窗；人造石；非金屬天花板；非金屬磚瓦；玻形瓦；彩色玻璃窗；非金屬建築

材料；石頭、混凝土或大理石半身雕塑像；非金屬簡易小浴室；建築用非金屬磚瓦；建築用非金

屬牆磚；非金屬地板磚；非金屬磚地；非金屬板；非金屬耐火建築材料；非金屬防昆蟲紗窗；非

金屬梯；拼花地板；石料黏合劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115998

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/29

[730] 申請人 Requerente : 興發（集團）管理有限公司

   COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO SUPER (GRUPO) LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門水坑尾街321號地下 

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售運動服裝，鞋類及體育用品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，深藍色，白色，（如圖所示）。 
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[210] 編號 N.º : N/116000

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 統一企業股份有限公司

   Uni-President Enterprises Corp.

 地址 Endereço : 中國台灣台南市永康區鹽行里中正路301號

   No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 71001, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 牛奶；羊奶；乳酪；奶昔；奶粉；蜜豆奶、紅茶加豆奶（以豆奶為主）；發酵乳；鮮奶酪、乳果；優

酪乳；木瓜牛奶、綠豆沙牛奶、果汁牛奶；調味奶；奶油；胡麻油、香油；花生油；玉米油；橄欖

油；大豆油；植物油；葵花油；果凍；茶凍；咖啡凍；杏仁凍；肉脯、肉酥；肉乾；肉鬆；肉醬；臘

肉；魚酥；魚鬆；魚丸；肉丸；香腸；培根；雞塊；魚塊；家禽肉；水產加工品；有裹粉的海產、肉、

蔬菜製品；天婦羅；羊肉爐、牛肉爐；熱狗肉；火腿；冷凍速食調理包；速食濃縮肉湯；肉食及其

罐裝製品；新鮮乾製冷凍果蔬；乾製果蔬；蒟蒻乾；脫水果蔬；蔭瓜；醬菜；醬瓜；雞蛋、鴨蛋；

皮蛋；鹹蛋；醃製蔬果、魚肉；醃製、乾製、冷藏、冷凍或烹製之預製食品；湯；蕃茄糊；牛奶及

其他乳製品；經加工牛奶；牛乳飲料；以牛奶或優酪製成之不含酒精飲料；食用油；魚、肉及蔬

菜製冷凍食品；薯條；花生湯；花生牛奶湯；洋芋片；食用花粉；食用卵磷脂（非醫用）；人造肉；

豆腐；豆乾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116001

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 統一企業股份有限公司

   Uni-President Enterprises Corp.

 地址 Endereço : 中國台灣台南市永康區鹽行里中正路301號

   No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 71001, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 紅茶；綠茶；烏龍茶；桂花烏龍茶；花茶；奶茶；奶茶即溶沖泡包；咖啡即溶沖泡包；糙米片即溶

沖泡包；茶袋；茶葉；咖啡；拿鐵咖啡；代用咖啡；咖啡、巧克力、可可製成之飲料；巧克力；冰；

冰淇淋；冰棒；雪糕；刨冰；鹽；醬油；醬油膏；調味用醬；甜辣醬；烤肉醬；辣椒醬；蕃茄醬；調

味品；醋；糖；蜜、蜂蜜；果糖；蜂王乳；蜂膠；糖果；口香糖；餅乾；米果；糕餅、蛋糕、月餅；穀

製點心片；土司；起司蛋糕；麵包；三明治；漢堡；布丁、豆花；烤布丁；饅頭；包子；燒賣；叉燒

包；熱狗；小籠包；餛飩；魚餃；蛋餃；燕餃；蝦餃；花枝餃；米；麥；胚芽米；麥粉；麵粉；炸雞

粉；油炸粉；綜合穀物纖維粉；麵茶粉；麵包粉；燕麥片；澱粉製食品、粉圓；八寶粥；速食粥；

燕麥粥；速食麵；速食米粉；速食冬粉；拉麵；蕎麥麵；速食麵線；冷凍麵糰；水餃；冷凍水餃；

麵條；米粉；食用酵素；茶；咖啡飲料；可可飲料；沙拉醬；義大利麵；通心麵；細麵；雞精；豆

粉；麵筋；豆類製成品；檸檬茶；果汁茶（茶為主）；小麥草茶（茶為主）；茶葉製成之飲料；含蔬

果汁的茶飲料；茶飲料。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116002

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 統一企業股份有限公司

   Uni-President Enterprises Corp.

 地址 Endereço : 中國台灣台南市永康區鹽行里中正路301號

   No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 71001, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；不含酒精飲料；汽水；果汁汽水；碳酸水；礦泉水；加味水；運動飲料；果汁；稀釋果汁；果

菜汁；蔬菜汁；機能飲料；菊花茶；仙草蜜；甘蔗汁；冬瓜茶；蘆筍汁；蜜棗汁；杏仁茶；米漿；豆

漿飲料；含果肉之不含酒精飲料；純水；蕃茄汁。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116003

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : Celgene Corporation

 地址 Endereço : 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 治療 地中海貧血症和骨髓造血不良症候群、自體發炎疾病、自體免疫疾病、血液病、癌症、關

節炎、肌肉骨骼腫瘤和皮膚疾病腫瘤、免疫學和炎症的藥劑；藥劑，尤指細胞介素（細胞因子）

抑制藥物；調節免疫系統的藥劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116004

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : Celgene Corporation

 地址 Endereço : 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 治療 地中海貧血症和骨髓造血不良症候群、自體發炎疾病、自體免疫疾病、血液病、癌症、關

節炎、肌肉骨骼腫瘤和皮膚疾病腫瘤、免疫學和炎症的藥劑；藥劑，尤指細胞介素（細胞因子）

抑制藥物；調節免疫系統的藥劑。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116005

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : Celgene Corporation

 地址 Endereço : 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 治療 地中海貧血症和骨髓造血不良症候群、自體發炎疾病、自體免疫疾病、血液病、癌症、關

節炎、肌肉骨骼腫瘤和皮膚疾病腫瘤、免疫學和炎症的藥劑；藥劑，尤指細胞介素（細胞因子）

抑制藥物；調節免疫系統的藥劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116006

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : Celgene Corporation

 地址 Endereço : 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 治療 地中海貧血症和骨髓造血不良症候群、自體發炎疾病、自體免疫疾病、血液病、癌症、關

節炎、肌肉骨骼腫瘤和皮膚疾病腫瘤、免疫學和炎症的藥劑；藥劑，尤指細胞介素（細胞因子）

抑制藥物；調節免疫系統的藥劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116007

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : Celgene Corporation

 地址 Endereço : 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 治療 地中海貧血症和骨髓造血不良症候群、自體發炎疾病、自體免疫疾病、血液病、癌症、關

節炎、肌肉骨骼腫瘤和皮膚疾病腫瘤、免疫學和炎症的藥劑；藥劑，尤指細胞介素（細胞因子）

抑制藥物；調節免疫系統的藥劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116008

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30
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[730] 申請人 Requerente : Celgene Corporation

 地址 Endereço : 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 治療 地中海貧血症和骨髓造血不良症候群、自體發炎疾病、自體免疫疾病、血液病、癌症、關

節炎、肌肉骨骼腫瘤和皮膚疾病腫瘤、免疫學和炎症的藥劑；藥劑，尤指細胞介素（細胞因子）

抑制藥物；調節免疫系統的藥劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116009

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : Celgene Corporation

 地址 Endereço : 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 治療 地中海貧血症和骨髓造血不良症候群、自體發炎疾病、自體免疫疾病、血液病、癌症、關

節炎、肌肉骨骼腫瘤和皮膚疾病腫瘤、免疫學和炎症的藥劑；藥劑，尤指細胞介素（細胞因子）

抑制藥物；調節免疫系統的藥劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116010

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : Celgene Corporation

 地址 Endereço : 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 治療 地中海貧血症和骨髓造血不良症候群、自體發炎疾病、自體免疫疾病、血液病、癌症、關

節炎、肌肉骨骼腫瘤和皮膚疾病腫瘤、免疫學和炎症的藥劑；藥劑，尤指細胞介素（細胞因子）

抑制藥物；調節免疫系統的藥劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116011

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : Celgene Corporation

 地址 Endereço : 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, United States of America
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 治療 地中海貧血症和骨髓造血不良症候群、自體發炎疾病、自體免疫疾病、血液病、癌症、關

節炎、肌肉骨骼腫瘤和皮膚疾病腫瘤、免疫學和炎症的藥劑；藥劑，尤指細胞介素（細胞因子）

抑制藥物；調節免疫系統的藥劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116012

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : Celgene Corporation

 地址 Endereço : 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 治療 地中海貧血症和骨髓造血不良症候群、自體發炎疾病、自體免疫疾病、血液病、癌症、關

節炎、肌肉骨骼腫瘤和皮膚疾病腫瘤、免疫學和炎症的藥劑；藥劑，尤指細胞介素（細胞因子）

抑制藥物；調節免疫系統的藥劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116013

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 莫,瑩套

   MOK, IENG TOU

 地址 Endereço : 澳門氹仔孫逸仙博士大馬路雍景灣1座17/C 

 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 : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel, xarope de melaço; 

levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo 

para refrescar, tudo incluído na classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cor preta (tal como representada na imagem junta em anexo).
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[210] 編號 N.º : N/116014

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 東會所（駿業街）有限公司

   CLUB EAST (TSUN YIP STREET) LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍旺角廣東道1163號中華漆廠大廈8樓

   8/F, China Paint Bldg, 1163 Canton Rd, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；娛樂服務；提供娛樂設施；書籍出版；電子書籍和雜誌的在線出版；提供體育設施；體育

場設施出租；玩具出租；遊戲器具出租；組織教育或娛樂競賽；安排和組織大會；組織文化或

教育展覽；組織體育比賽；安排和組織培訓班；組織舞會；安排和組織音樂會；出借書籍的圖書

館；俱樂部服務（娛樂或教育）；健身俱樂部（健身和體能訓練）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116015

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 東會所（駿業街）有限公司

   CLUB EAST (TSUN YIP STREET) LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍旺角廣東道1163號中華漆廠大廈8樓

   8/F, China Paint Bldg, 1163 Canton Rd, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；預訂臨時住所；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；寄宿處；

寄宿處預訂；旅館預訂；酒吧服務；飯店；臨時住宿處出租；餐館；自助餐館；會議室出租；烹飪

設備出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116016

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 東會所（駿業街）有限公司

   CLUB EAST (TSUN YIP STREET) LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍旺角廣東道1163號中華漆廠大廈8樓

   8/F, China Paint Bldg, 1163 Canton Rd, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療按摩；芳香療法；蒸汽浴；美容服務；按摩；修指甲；桑拿浴服務；日光浴服務；化妝師服

務；打蠟脫毛；寵物清潔；動物養殖。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116017

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 香港威坦因健康產業集團有限公司

   Hong Kong Wintein Wellness Industrial Group Co. Limited

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈21樓2116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 : 醫用製劑、獸醫用製劑、醫用衛生製劑；醫用營養食物；醫用營養飲料；醫用營養品；嬰兒食品；

礦物質食品補充劑；營養補充劑；酪蛋白膳食補充劑；蛋白質膳食補充劑；維生素製劑；膳食纖

維；含蛋白質乳劑（藥用）；乳清蛋白粉；獸醫用化學製劑；醫用化學製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116018

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 香港威坦因健康產業集團有限公司

   Hong Kong Wintein Wellness Industrial Group Co. Limited

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈21樓2116室 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告設計；廣告策劃；廣告材料起草；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服

務；藥品零售或批發服務；藥用製劑零售或批發服務；衛生製劑零售或批發服務；醫療用品零售

或批發服務；獸藥零售或批發服務；獸醫用製劑零售或批發服務；廣告製作。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116019

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 百洋健康產業國際商貿有限公司

   Baheal Wellness Industry International Trading Limited

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈21樓2116室

   Rm 2116, 21/F, Miramar Tower, 132 Nathan 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 
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[730] 申請人 Requerente : A&Z Pharmaceutical Inc.

 地址 Endereço : 180 Oser Avenue, Suites 300, Hauppauge, NY 11788, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品，醫用和獸醫用製劑，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，人用中藥製劑，人參製品（顆粒劑），醫用藥膏，抗生素，抗菌劑，注射疫苗

（醫用），非人用、非動物用除臭劑，眼藥水，維他命劑，礦物質食品補充劑，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，中藥製劑，藥膏，醫療用化

學製劑，獸醫用化學製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116020

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 百洋健康產業國際商貿有限公司

   Baheal Wellness Industry International Trading Limited

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈21樓2116室

   Rm 2116, 21/F, Miramar Tower, 132 Nathan 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 

[730] 申請人 Requerente : A&Z Pharmaceutical Inc.

 地址 Endereço : 180 Oser Avenue, Suites 300, Hauppauge, NY 11788, 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 : 外科、醫療、牙科和獸醫用儀器及器械；假肢，假眼和假牙；整形用品；縫合用材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116021

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 百洋健康產業國際商貿有限公司

   Baheal Wellness Industry International Trading Limited

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈21樓2116室

   Rm 2116, 21/F, Miramar Tower, 132 Nathan 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 

[730] 申請人 Requerente : A&Z Pharmaceutical Inc.

 地址 Endereço : 180 Oser Avenue, Suites 300, Hauppauge, NY 11788, United States
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫用營養品（營養食品），冰淇淋，佐料（調味品），甜食，糕點，糖，糖果，茶，甜食，飽點，餅

乾，穀類製品，調味品，燕麥食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116022

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 百洋健康產業國際商貿有限公司

   Baheal Wellness Industry International Trading Limited

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈21樓2116室

   Rm 2116, 21/F, Miramar Tower, 132 Nathan 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 

[730] 申請人 Requerente : A&Z Pharmaceutical Inc.

 地址 Endereço : 180 Oser Avenue, Suites 300, Hauppauge, NY 11788, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品，醫用和獸醫用製劑，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，人用中藥製劑，人參製品（顆粒劑），醫用藥膏，抗生素，抗菌劑，注射疫苗

（醫用），非人用、非動物用除臭劑，眼藥水，維他命劑，礦物質食品補充劑，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，中藥製劑，藥膏，醫療用化

學製劑，獸醫用化學製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116023

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 百洋健康產業國際商貿有限公司

   Baheal Wellness Industry International Trading Limited

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈21樓2116室

   Rm 2116, 21/F, Miramar Tower, 132 Nathan 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 

[730] 申請人 Requerente : A&Z Pharmaceutical Inc.

 地址 Endereço : 180 Oser Avenue, Suites 300, Hauppauge, NY 11788, United States
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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 : 10

[511] 產品 Produtos : 外科、醫療、牙科和獸醫用儀器及器械；假肢，假眼和假牙；整形用品；縫合用材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116024

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 百洋健康產業國際商貿有限公司

   Baheal Wellness Industry International Trading Limited

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈21樓2116室

   Rm 2116, 21/F, Miramar Tower, 132 Nathan 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 

[730] 申請人 Requerente : A&Z Pharmaceutical Inc.

 地址 Endereço : 180 Oser Avenue, Suites 300, Hauppauge, NY 11788, United States

 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 : 非醫用營養品（營養食品），冰淇淋，佐料（調味品），甜食，糕點，糖，糖果，茶，甜食，飽點，餅

乾，穀類製品，調味品，燕麥食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116025

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 百洋健康產業國際商貿有限公司

   Baheal Wellness Industry International Trading Limited

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈21樓2116室

   Rm 2116, 21/F, Miramar Tower, 132 Nathan 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 

[730] 申請人 Requerente : A&Z Pharmaceutical Inc.

 地址 Endereço : 180 Oser Avenue, Suites 300, Hauppauge, NY 11788, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品，醫用和獸醫用製劑，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，人用中藥製劑，人參製品（顆粒劑），醫用藥膏，抗生素，抗菌劑，注射疫苗
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（醫用），非人用、非動物用除臭劑，眼藥水，維他命劑，礦物質食品補充劑，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，中藥製劑，藥膏，醫療用化

學製劑，獸醫用化學製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116026

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 百洋健康產業國際商貿有限公司

   Baheal Wellness Industry International Trading Limited

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈21樓2116室

   Rm 2116, 21/F, Miramar Tower, 132 Nathan 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 

[730] 申請人 Requerente : A&Z Pharmaceutical Inc.

 地址 Endereço : 180 Oser Avenue, Suites 300, Hauppauge, NY 11788, 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 : 外科、醫療、牙科和獸醫用儀器及器械；假肢，假眼和假牙；整形用品；縫合用材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116027

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 百洋健康產業國際商貿有限公司

   Baheal Wellness Industry International Trading Limited

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈21樓2116室

   Rm 2116, 21/F, Miramar Tower, 132 Nathan 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 

[730] 申請人 Requerente : A&Z Pharmaceutical Inc.

 地址 Endereço : 180 Oser Avenue, Suites 300, Hauppauge, NY 11788, United States

 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 : 非醫用營養品（營養食品），冰淇淋，佐料（調味品），甜食，糕點，糖，糖果，茶，甜食，飽點，餅

乾，穀類製品，調味品，燕麥食品。  

[540] 商標 Marca : 



N.º 46 — 16-11-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 22715

[210] 編號 N.º : N/116028

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 百洋健康產業國際商貿有限公司

   Baheal Wellness Industry International Trading Limited

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈21樓2116室

   Rm 2116, 21/F, Miramar Tower, 132 Nathan 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 

[730] 申請人 Requerente : A&Z Pharmaceutical Inc.

 地址 Endereço : 180 Oser Avenue, Suites 300, Hauppauge, NY 11788, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品，醫用和獸醫用製劑，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，人用中藥製劑，人參製品（顆粒劑），醫用藥膏，抗生素，抗菌劑，注射疫苗

（醫用），非人用、非動物用除臭劑，眼藥水，維他命劑，礦物質食品補充劑，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，中藥製劑，藥膏，醫療用化

學製劑，獸醫用化學製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116029

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 百洋健康產業國際商貿有限公司

   Baheal Wellness Industry International Trading Limited

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈21樓2116室

   Rm 2116, 21/F, Miramar Tower, 132 Nathan 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 

[730] 申請人 Requerente : A&Z Pharmaceutical Inc.

 地址 Endereço : 180 Oser Avenue, Suites 300, Hauppauge, NY 11788, 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 : 外科、醫療、牙科和獸醫用儀器及器械；假肢，假眼和假牙；整形用品；縫合用材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116030

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30
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[730] 申請人 Requerente : 百洋健康產業國際商貿有限公司

   Baheal Wellness Industry International Trading Limited

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈21樓2116室

   Rm 2116, 21/F, Miramar Tower, 132 Nathan 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 

[730] 申請人 Requerente : A&Z Pharmaceutical Inc.

 地址 Endereço : 180 Oser Avenue, Suites 300, Hauppauge, NY 11788, United States

 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 : 非醫用營養品（營養食品），冰淇淋，佐料（調味品），甜食，糕點，糖，糖果，茶，甜食，飽點，餅

乾，穀類製品，調味品，燕麥食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116031

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 百洋健康產業國際商貿有限公司

   Baheal Wellness Industry International Trading Limited

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈21樓2116室

   Rm 2116, 21/F, Miramar Tower, 132 Nathan 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 

[730] 申請人 Requerente : A&Z Pharmaceutical Inc.

 地址 Endereço : 180 Oser Avenue, Suites 300, Hauppauge, NY 11788, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品，醫用和獸醫用製劑，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，人用中藥製劑，人參製品（顆粒劑），醫用藥膏，抗生素，抗菌劑，注射疫苗

（醫用），非人用、非動物用除臭劑，眼藥水，維他命劑，礦物質食品補充劑，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，中藥製劑，藥膏，醫療用化

學製劑，獸醫用化學製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116032

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 百洋健康產業國際商貿有限公司

   Baheal Wellness Industry International Trading Limited
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 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈21樓2116室

   Rm 2116, 21/F, Miramar Tower, 132 Nathan 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 

[730] 申請人 Requerente : A&Z Pharmaceutical Inc.

 地址 Endereço : 180 Oser Avenue, Suites 300, Hauppauge, NY 11788, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 外科、醫療、牙科和獸醫用儀器及器械；假肢，假眼和假牙；整形用品；縫合用材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116033

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 百洋健康產業國際商貿有限公司

   Baheal Wellness Industry International Trading Limited

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈21樓2116室

   Rm 2116, 21/F, Miramar Tower, 132 Nathan 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 

[730] 申請人 Requerente : A&Z Pharmaceutical Inc.

 地址 Endereço : 180 Oser Avenue, Suites 300, Hauppauge, NY 11788, United States

 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 : 非醫用營養品（營養食品），冰淇淋，佐料（調味品），甜食，糕點，糖，糖果，茶，甜食，飽點，餅

乾，穀類製品，調味品，燕麥食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116034

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : LITAT IMPORT & EXPORT PTE LTD

 地址 Endereço : No. 125 Tuas View Square, Singapore 637739

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/116035

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : LITAT IMPORT & EXPORT PTE LTD

 地址 Endereço : No. 125 Tuas View Square, Singapore 637739

 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 : 啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他供飲料用的製

劑。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/116036

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : Ferrara Candy Company

 地址 Endereço : One Tower Lane, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 糖果。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116037

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 陳美芝

   Chan Mei Chi

 地址 Endereço : 澳門台山巴波沙大馬路利達新邨第一期16樓E座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 動物飼料。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色CMYK (34%, 23%, 0%, 75%) 如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/116038

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 庄敏麗

   Chong Man Lai

 地址 Endereço : 澳門黑沙環新街御景灣第三座29樓E座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 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。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116039

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 庄敏麗

   Chong Man Lai

 地址 Endereço : 澳門黑沙環新街御景灣第三座29樓E座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 中西成藥，藥油，搽劑，油劑（風濕油，傷風油，清涼油），藥膏，貼劑，治療燒傷製劑，治療材

料；衛生用品；醫用營養品；傳統中醫藥產品；醫藥湯劑，減輕因撞傷扭傷及關節炎引起的肌肉

及關節疼痛和痛楚用的藥油和止痛劑、軟膏。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、啡色、黃色、綠色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/116040

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30
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[730] 申請人 Requerente : 李嘉浩

   Lei Ka Hou

 地址 Endereço : 澳門氹仔海洋花園大馬路第一街海蘭苑5/D 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售批發蔘茸海味。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116041

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 李嘉浩

   Lei Ka Hou

 地址 Endereço : 澳門氹仔海洋花園大馬路第一街海蘭苑5/D 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 魚（非活），魚製食品、海蔘（非活）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116045

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 威海富力悅心食品科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國山東威海火炬高技術產業開發區沈陽路108-1號創新大廈426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，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及

奶製品，食用油和油脂。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116046

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 威海富力悅心食品科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國山東威海火炬高技術產業開發區沈陽路108-1號創新大廈426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 : 含酒精的飲料（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116047

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : 山東中煙工業有限責任公司

   CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國山東省濟南市歷下區經十路11888號

   No. 11888 Jingshi Road, Lixia District, Jinan City 250014, Shandong Province, P.R. 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 : 煙草，煙具，火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116082

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : Gemological Institute of America, Inc.

 地址 Endereço : 5345 Armada Drive, Carlsbad, California 92008 U.S.A.

 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 : Publicações electrónicas on-line, não descarregáveis de livros, textos e revistas; serviços 

educacionais, nomeadamente, fornecimento de cursos presenciais e à distância, nomeada-

mente, aulas, seminários, workshops e laboratórios no campo da gemologia, nomeadamen-

te, a identificação de pedras preciosas, de diamantes, classificação de diamantes, pedras co-

loridas, classificação de pedras coloridas, classificação de pérolas, desenho de jóias, vendas 

de jóias, promoção de jóias, investigação da autenticidade de pedras preciosas, e avaliação 

de pedras preciosas, pérolas e jóias, e distribuição de materiais de curso em relação a isso.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116083

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/30

[730] 申請人 Requerente : NSE Products, Inc.

 地址 Endereço : 75 West Center, Provo, Utah 84601, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Angariação de fundos de beneficência; patrocínio financeiro; organização de colectas; ges-

tão financeira; gestão imobiliária; serviços fiduciários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116101

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/05

[730] 申請人 Requerente : GREENDAY GLOBAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 90/38 Room 101, Moo 20, Soi Boonmeesarp, Bangplee-Tumru Road, Bangplee-Yai, Bang-

plee, Samutprakarn 10540, Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 香蕉脆片（真空油炸）；綜合水果脆片（真空油炸）；鳳梨脆片（真空油炸）；菠蘿蜜脆片（真空

油炸）；蘋果脆片（真空油炸）；香菇脆片（真空油炸）；香芋脆片（真空油炸）；西蘭花脆片（真

空油炸）；芥末洋蔥脆片（真空油炸）；綜合蔬菜脆片（真空油炸）；草莓香蕉脆片（真空油炸）；

南瓜脆片（真空油炸）；洋蔥脆片（真空油炸）；蓮藕脆片（真空油炸）；紅菜頭脆片（甜菜脆片）

（真空油炸）；香脆蔬菜米果（真空油炸）；香脆水果米果（真空油炸）；香脆榴槤乾（真空油

炸）；香脆草莓片（真空油炸）；香桃片（真空油炸）；香脆葡萄 （真空油炸）；香脆蘋果片（真

空油炸）；香脆香蕉片（真空油炸）；香脆芒果片（真空油炸）；香脆蘋果和草莓片（真空油炸）；

乾果和油炸果乾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116102

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/05

[730] 申請人 Requerente : GREENDAY GLOBAL CO., LTD.
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 地址 Endereço : 90/38 Room 101, Moo 20, Soi Boonmeesarp, Bangplee-Tumru Road, Bangplee-Yai, Bang-

plee, Samutprakarn 10540, Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 原味椰子脆片；蜜味椰子脆片；海鹽焦糖風味椰子脆片；甜辣味椰子脆片；黑巧克力椰子脆片；

巧克力椰子脆片；原味香脆薯條（真空油炸）；芝士香脆薯條（真空油炸）；酸奶油味香脆薯條

（真空油炸）；辛辣涼拌肉末味薯條（真空油炸）；冬蔭公湯味薯條（真空油炸）；咖啡黑巧克力

豆；榴槤黑巧克力；草莓黑巧克力；香蕉脆片（真空油炸）；綜合水果脆片（真空油炸）；鳳梨脆

片（真空油炸）；菠蘿蜜脆片（真空油炸）；蘋果脆片（真空油炸）；香菇脆片（真空油炸）；香芋

脆片（真空油炸）；西蘭花脆片（真空油炸）；芥末洋蔥脆片（真空油炸）；綜合蔬菜脆片（真空

油炸）；草莓香蕉脆片（真空油炸）；南瓜脆片（真空油炸）；洋蔥脆片（真空油炸）；蓮藕脆片

（真空油炸）；紅菜頭脆片（甜菜脆片）（真空油炸）；香脆蔬菜米果（真空油炸）；香脆水果米果

（真空油炸）；香脆榴槤乾（真空油炸）；香脆草莓片（真空油炸）；香桃片（真空油炸）；香脆葡

萄 （真空油炸）；香脆蘋果片（真空油炸）；香脆香蕉片（真空油炸）；香脆芒果片（真空油炸）；

香脆蘋果和草莓片（真空油炸）；乾果和油炸果乾。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116106

[220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/05

[730] 申請人 Requerente : Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 3-9-19, Shimoshinjo, Higashiyodogawa-ku, Osaka 533-8651, 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 : 眼用製劑；眼藥水；藥物製劑；醫療用試紙；醫療用油紙；包藥用糯米紙；醫療用紗布；藥用膠

囊；醫療用眼膜；耳繃帶；月經繃帶；衛生棉條；衛生棉；生理褲；脫脂棉；絆創膏；包紮繃帶；液

體繃帶；哺乳用墊；人用膳食補充品；營養補充品；醫療用食療飲品；醫療用食療食品；嬰兒食

品；動物用膳食補充品；牙科用接合劑；填牙和假牙材料；牙蠟；醫療用手環；一次性尿失禁尿

布；防蛀蟲紙；醫藥用乳糖。  

[540] 商標 Marca : 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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N/105135 2016/10/27 2016/10/27 關承業 35

N/106384 2016/10/27 2016/10/27 PI POWER LIMITED 01

N/106385 2016/10/27 2016/10/27 PI POWER LIMITED 04

N/106386 2016/10/27 2016/10/27 PI POWER LIMITED 19

N/106387 2016/10/27 2016/10/27 PI POWER LIMITED 35

N/106388 2016/10/27 2016/10/27 PI POWER LIMITED 40

N/106389 2016/10/27 2016/10/27 PI POWER LIMITED 42

N/106596 2016/10/27 2016/10/27 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 09

N/106597 2016/10/27 2016/10/27 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 16

N/106598 2016/10/27 2016/10/27 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 35

N/106599 2016/10/27 2016/10/27 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 09

N/106600 2016/10/27 2016/10/27 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 16

N/106601 2016/10/27 2016/10/27 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 35

N/106602 2016/10/27 2016/10/27 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 09

N/106603 2016/10/27 2016/10/27 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 16

N/106604 2016/10/27 2016/10/27 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 35

N/106605 2016/10/27 2016/10/27 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 09

N/106606 2016/10/27 2016/10/27 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 16

N/106607 2016/10/27 2016/10/27 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 35

N/106735 2016/10/27 2016/10/27 DESSERVED S.A. 30

N/106736 2016/10/27 2016/10/27 DESSERVED S.A. 43

N/108093 2016/10/27 2016/10/27 DC Shoes, Inc. 18

N/108094 2016/10/27 2016/10/27 DC Shoes, Inc. 25

N/108095 2016/10/27 2016/10/27 DC Shoes, Inc. 18

N/108096 2016/10/27 2016/10/27 DC Shoes, Inc. 25

N/108097 2016/10/27 2016/10/27 DC Shoes, Inc. 18

N/108098 2016/10/27 2016/10/27 DC Shoes, Inc. 25

N/108320 2016/10/27 2016/10/27 寧波高正電子有限公司 09

N/108445 2016/10/27 2016/10/27 JDB Asset Management Limited 05

N/108446 2016/10/27 2016/10/27 JDB Asset Management Limited 29

N/108447 2016/10/27 2016/10/27 JDB Asset Management Limited 30

N/108448 2016/10/27 2016/10/27 JDB Asset Management Limited 32
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N/108515 2016/10/27 2016/10/27 NIKON CORPORATION 09

N/108550 2016/10/27 2016/10/27 CELINE 14

N/108787 2016/10/27 2016/10/27 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 03

N/108788 2016/10/27 2016/10/27 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 03

N/108789 2016/10/27 2016/10/27 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 03

N/108791 2016/10/27 2016/10/27 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 03

N/108792 2016/10/27 2016/10/27 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 03

N/108793 2016/10/27 2016/10/27 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 03

N/109050 2016/10/27 2016/10/27 深圳市鳳凰美居飾品有限公司 20

N/109051 2016/10/27 2016/10/27 深圳市鳳凰美居飾品有限公司 21

N/109052 2016/10/27 2016/10/27 深圳市鳳凰美居飾品有限公司 35

N/109144 2016/10/27 2016/10/27 恒信璽利實業股份有限公司

Hiersun Industrial Co., Ltd.

03

N/109145 2016/10/27 2016/10/27 恒信璽利實業股份有限公司

Hiersun Industrial Co., Ltd.

25

N/109146 2016/10/27 2016/10/27 恒信璽利實業股份有限公司

Hiersun Industrial Co., Ltd.

30

N/109147 2016/10/27 2016/10/27 恒信璽利實業股份有限公司

Hiersun Industrial Co., Ltd.

31

N/109148 2016/10/27 2016/10/27 恒信璽利實業股份有限公司

Hiersun Industrial Co., Ltd.

37

N/109149 2016/10/27 2016/10/27 恒信璽利實業股份有限公司

Hiersun Industrial Co., Ltd.

41

N/109150 2016/10/27 2016/10/27 恒信璽利實業股份有限公司

Hiersun Industrial Co., Ltd.

45

N/109179 2016/10/27 2016/10/27 策略王數碼有限公司

STRATEGIST DIGITAL LIMITED

09

N/109180 2016/10/27 2016/10/27 策略王數碼有限公司

STRATEGIST DIGITAL LIMITED

35

N/109181 2016/10/27 2016/10/27 策略王數碼有限公司

STRATEGIST DIGITAL LIMITED

36

N/109182 2016/10/27 2016/10/27 策略王數碼有限公司

STRATEGIST DIGITAL LIMITED

38

N/109183 2016/10/27 2016/10/27 策略王數碼有限公司

STRATEGIST DIGITAL LIMITED

41

N/109184 2016/10/27 2016/10/27 策略王數碼有限公司

STRATEGIST DIGITAL LIMITED

42

N/109327 2016/10/27 2016/10/27 LOUIS VUITTON MALLETIER 03
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N/109347 2016/10/27 2016/10/27 咖喱榮餐飲發展一人有限公司 29

N/109348 2016/10/27 2016/10/27 咖喱榮餐飲發展一人有限公司 35

N/109349 2016/10/27 2016/10/27 咖喱榮餐飲發展一人有限公司 30

N/109350 2016/10/27 2016/10/27 咖喱榮餐飲發展一人有限公司 43

N/109564 2016/10/27 2016/10/27 MARC JACOBS TRADEMARKS L.L.C. 03

N/109565 2016/10/27 2016/10/27 MARC JACOBS TRADEMARKS L.L.C. 09

N/109566 2016/10/27 2016/10/27 MARC JACOBS TRADEMARKS L.L.C. 14

N/109567 2016/10/27 2016/10/27 MARC JACOBS TRADEMARKS L.L.C. 18

N/109568 2016/10/27 2016/10/27 MARC JACOBS TRADEMARKS L.L.C. 25

N/109569 2016/10/27 2016/10/27 MARC JACOBS TRADEMARKS L.L.C. 35

N/109588 2016/10/27 2016/10/27 CHANEL 03

N/109589 2016/10/27 2016/10/27 CHANEL 09

N/109590 2016/10/27 2016/10/27 CHANEL 18

N/109591 2016/10/27 2016/10/27 CHANEL 25

N/109618 2016/10/27 2016/10/27 徐銀卿

XU YINQING

30

N/109619 2016/10/27 2016/10/27 徐銀卿

XU YINQING

03

N/109645 2016/10/27 2016/10/27 MARC JACOBS TRADEMARKS L.L.C. 35

N/109646 2016/10/27 2016/10/27 MARC JACOBS TRADEMARKS L.L.C. 35

N/109665 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 09

N/109666 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 35

N/109667 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 38

N/109668 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 41

N/109669 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 42

N/109670 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 09

N/109671 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 35

N/109672 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 38

N/109673 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 41

N/109674 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 42

N/109734 2016/10/27 2016/10/27 De Beers UK Limited 14

N/109735 2016/10/27 2016/10/27 De Beers UK Limited 35

N/109744 2016/10/27 2016/10/27 SolSkyn Personal Care LLC 03

N/109745 2016/10/27 2016/10/27 SolSkyn Personal Care LLC 03

N/109746 2016/10/27 2016/10/27 SolSkyn Personal Care LLC 03
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N/109747 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 09

N/109748 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 16

N/109749 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 35

N/109750 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 36

N/109751 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 38

N/109752 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 41

N/109753 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 42

N/109754 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 09

N/109755 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 16

N/109756 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 35

N/109757 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 36

N/109758 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 38

N/109759 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 41

N/109760 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 42

N/109761 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 09

N/109762 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 35

N/109763 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 42

N/109996 2016/10/27 2016/10/27 德國優質天然健康產品有限公司 05

N/110247 2016/10/27 2016/10/27 莊基鋒 35

N/110248 2016/10/27 2016/10/27 莊基鋒 32

N/110249 2016/10/27 2016/10/27 莊基鋒 30

N/110250 2016/10/27 2016/10/27 莊基鋒 29

N/110408 2016/10/27 2016/10/27 樂視控股（北京）有限公司

LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED 

09

N/110409 2016/10/27 2016/10/27 樂視控股（北京）有限公司

LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED 

35

N/110410 2016/10/27 2016/10/27 樂視控股（北京）有限公司

LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED 

36

N/110411 2016/10/27 2016/10/27 樂視控股（北京）有限公司

LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED 

37

N/110412 2016/10/27 2016/10/27 樂視控股（北京）有限公司

LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED 

39

N/110413 2016/10/27 2016/10/27 樂視控股（北京）有限公司

LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED 

42

N/110528 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 09

N/110529 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 35
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N/110530 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 38

N/110531 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 39

N/110532 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 41

N/110533 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 42

N/110534 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 09

N/110535 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 35

N/110536 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 38

N/110537 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 39

N/110538 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 41

N/110539 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 42

N/110540 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 09

N/110541 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 35

N/110542 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 38

N/110543 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 39

N/110544 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 41

N/110545 2016/10/27 2016/10/27 Alibaba Group Holding Limited 42

N/110563 2016/10/27 2016/10/27 Macmillan Publishers Limited 09

N/110564 2016/10/27 2016/10/27 Macmillan Publishers Limited 16

N/110565 2016/10/27 2016/10/27 Macmillan Publishers Limited 41

N/110610 2016/10/27 2016/10/27 CHANEL 35

N/110611 2016/10/27 2016/10/27 CHANEL 44

N/110620 2016/10/27 2016/10/27 AUSTRALIAN NATURALCARE PRODUCTS PTY LTD 03

N/110621 2016/10/27 2016/10/27 AUSTRALIAN NATURALCARE PRODUCTS PTY LTD 05

N/110622 2016/10/27 2016/10/27 AUSTRALIAN NATURALCARE PRODUCTS PTY LTD 35

N/110640 2016/10/27 2016/10/27 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 36

N/110641 2016/10/27 2016/10/27 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 36

N/110642 2016/10/27 2016/10/27 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 36

N/110643 2016/10/27 2016/10/27 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 36

N/110699 2016/10/27 2016/10/27 CHANEL 03

N/110701 2016/10/27 2016/10/27 BROWN-FORMAN FINLAND LTD. 33

N/110706 2016/10/27 2016/10/27 TAK CHUN GAMING PROMOTION COMPANY LIMITED 09

N/110707 2016/10/27 2016/10/27 TAK CHUN GAMING PROMOTION COMPANY LIMITED 16

N/110708 2016/10/27 2016/10/27 TAK CHUN GAMING PROMOTION COMPANY LIMITED 18

N/110709 2016/10/27 2016/10/27 TAK CHUN GAMING PROMOTION COMPANY LIMITED 25
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N/110710 2016/10/27 2016/10/27 TAK CHUN GAMING PROMOTION COMPANY LIMITED 35

N/110711 2016/10/27 2016/10/27 TAK CHUN GAMING PROMOTION COMPANY LIMITED 36

N/110712 2016/10/27 2016/10/27 TAK CHUN GAMING PROMOTION COMPANY LIMITED 39

N/110713 2016/10/27 2016/10/27 TAK CHUN GAMING PROMOTION COMPANY LIMITED 41

N/110714 2016/10/27 2016/10/27 TAK CHUN GAMING PROMOTION COMPANY LIMITED 09

N/110715 2016/10/27 2016/10/27 TAK CHUN GAMING PROMOTION COMPANY LIMITED 16

N/110716 2016/10/27 2016/10/27 TAK CHUN GAMING PROMOTION COMPANY LIMITED 18

N/110717 2016/10/27 2016/10/27 TAK CHUN GAMING PROMOTION COMPANY LIMITED 25

N/110718 2016/10/27 2016/10/27 TAK CHUN GAMING PROMOTION COMPANY LIMITED 35

N/110719 2016/10/27 2016/10/27 TAK CHUN GAMING PROMOTION COMPANY LIMITED 36

N/110720 2016/10/27 2016/10/27 TAK CHUN GAMING PROMOTION COMPANY LIMITED 39

N/110721 2016/10/27 2016/10/27 TAK CHUN GAMING PROMOTION COMPANY LIMITED 41

N/110725 2016/10/27 2016/10/27 Qatar National Bank 36

N/110726 2016/10/27 2016/10/27 Qatar National Bank 36

N/110727 2016/10/27 2016/10/27 Qatar National Bank 36

N/110728 2016/10/27 2016/10/27 Qatar National Bank 36

N/110765 2016/10/27 2016/10/27 捌佰碗飲食有限公司

Companhia de Comidas e Bebidas Oitocentos Tigelas Limitada

29

N/110766 2016/10/27 2016/10/27 捌佰碗飲食有限公司

Companhia de Comidas e Bebidas Oitocentos Tigelas Limitada

30

N/110767 2016/10/27 2016/10/27 捌佰碗飲食有限公司

Companhia de Comidas e Bebidas Oitocentos Tigelas Limitada

43

N/110782 2016/10/27 2016/10/27 博雅網路遊戲開發（深圳）有限公司

Boyaa Online Game Development (SHENZHEN) CO., LTD

36

N/110783 2016/10/27 2016/10/27 Badollet SA 14

N/110784 2016/10/27 2016/10/27 Juventus Football Club S.p.A. 25

N/110785 2016/10/27 2016/10/27 Juventus Football Club S.p.A. 25

N/110875 2016/10/27 2016/10/27 KIRIN KABUSHIKI KAISHA (also trading as KIRIN Com-

pany, Limited)

43

N/110876 2016/10/27 2016/10/27 KIRIN KABUSHIKI KAISHA (also trading as KIRIN Com-

pany, Limited)

43

N/110884 2016/10/27 2016/10/27 華碩電腦股份有限公司

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

09

N/110886 2016/10/27 2016/10/27 華碩電腦股份有限公司

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

14

N/110887 2016/10/27 2016/10/27 華碩電腦股份有限公司

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

10
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N/110924 2016/10/27 2016/10/27 CHANEL 09

N/110959 2016/10/27 2016/10/27 楊佟 43

N/110981 2016/10/27 2016/10/27 British American Tobacco (Brands) Inc. 34

N/111081 2016/10/27 2016/10/27 FOCUS AQUA, LIMITADA 35

N/111082 2016/10/27 2016/10/27 FOCUS AQUA, LIMITADA 37

N/111083 2016/10/27 2016/10/27 FOCUS AQUA, LIMITADA 39

N/111084 2016/10/27 2016/10/27 FOCUS AQUA, LIMITADA 40

N/111085 2016/10/27 2016/10/27 FOCUS AQUA, LIMITADA 42

N/111089 2016/10/27 2016/10/27 CESL ÁSIA - INVESTIMENTOS E SERVIÇOS, S.A. 35

N/111090 2016/10/27 2016/10/27 CESL ÁSIA - INVESTIMENTOS E SERVIÇOS, S.A. 36

N/111091 2016/10/27 2016/10/27 CESL ÁSIA - INVESTIMENTOS E SERVIÇOS, S.A. 37

N/111092 2016/10/27 2016/10/27 CESL ÁSIA - INVESTIMENTOS E SERVIÇOS, S.A. 42

N/111093 2016/10/27 2016/10/27 DAFOO GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

INSTALAÇÕES, LIMITADA

35

N/111094 2016/10/27 2016/10/27 DAFOO GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

INSTALAÇÕES, LIMITADA

36

N/111095 2016/10/27 2016/10/27 DAFOO GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

INSTALAÇÕES, LIMITADA

37

N/111096 2016/10/27 2016/10/27 DAFOO GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

INSTALAÇÕES, LIMITADA

42

N/111097 2016/10/27 2016/10/27 FOCUS SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ENERGIA, LIMITADA 35

N/111098 2016/10/27 2016/10/27 FOCUS SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ENERGIA, LIMITADA 37

N/111099 2016/10/27 2016/10/27 FOCUS SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ENERGIA, LIMITADA 40

N/111100 2016/10/27 2016/10/27 FOCUS SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ENERGIA, LIMITADA 42

N/111101 2016/10/27 2016/10/27 FOCUS - GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

INSTALAÇÕES S.A.

35

N/111102 2016/10/27 2016/10/27 FOCUS - GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

INSTALAÇÕES S.A.

37

N/111103 2016/10/27 2016/10/27 FOCUS - GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

INSTALAÇÕES S.A.

42

N/111152 2016/10/27 2016/10/27 CHANEL 03

N/111156 2016/10/27 2016/10/27 CELSIUS HOLDINGS, INC. 32

N/111214 2016/10/27 2016/10/27 Groupon, Inc. 09

N/111215 2016/10/27 2016/10/27 Groupon, Inc. 35

N/111218 2016/10/27 2016/10/27 Seed Co., Ltd. 09

N/111219 2016/10/27 2016/10/27 Seed Co., Ltd. 09
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N/111246 2016/10/27 2016/10/27 Suntory Holdings Limited 05

N/111247 2016/10/27 2016/10/27 Suntory Holdings Limited 29

N/111248 2016/10/27 2016/10/27 Suntory Holdings Limited 30

N/111249 2016/10/27 2016/10/27 Suntory Holdings Limited 31

N/111250 2016/10/27 2016/10/27 Suntory Holdings Limited 32

N/111251 2016/10/27 2016/10/27 Suntory Holdings Limited 33

N/111252 2016/10/27 2016/10/27 Suntory Holdings Limited 35

N/111253 2016/10/27 2016/10/27 Suntory Holdings Limited 41

N/111254 2016/10/27 2016/10/27 Suntory Holdings Limited 43

N/111267 2016/10/27 2016/10/27 CAN BE PROJECT SRL 25

N/111345 2016/10/27 2016/10/27 Dermatology Industry, Inc. 05

N/111346 2016/10/27 2016/10/27 Dermatology Industry, Inc. 32

N/111369 2016/10/27 2016/10/27 金洋國際株式會社

KEUMYANG INTERNATIONAL CO.LTD.

33

N/111385 2016/10/27 2016/10/27 Eisai R&D Management Kabushiki Kaisha (Eisai R&D Manage-

ment Co., Ltd.)

41

N/111386 2016/10/27 2016/10/27 Eisai R&D Management Kabushiki Kaisha (Eisai R&D Manage-

ment Co., Ltd.)

44

N/111387 2016/10/27 2016/10/27 科順防水科技股份有限公司 02

N/111388 2016/10/27 2016/10/27 科順防水科技股份有限公司 19

N/111390 2016/10/27 2016/10/27 古洛布萊株式會社

GLOBERIDE, Inc.

18

N/111391 2016/10/27 2016/10/27 古洛布萊株式會社

GLOBERIDE, Inc.

25

N/111392 2016/10/27 2016/10/27 古洛布萊株式會社

GLOBERIDE, Inc.

28

N/111396 2016/10/27 2016/10/27 北京好樂酷母嬰用品有限公司 03

N/111397 2016/10/27 2016/10/27 北京好樂酷母嬰用品有限公司 05

N/111398 2016/10/27 2016/10/27 北京好樂酷母嬰用品有限公司 35

N/111399 2016/10/27 2016/10/27 鄧氏酒店集團管理有限公司

SG Hotel Group Management Limited

43

N/111400 2016/10/27 2016/10/27 鄧氏酒店集團管理有限公司

SG Hotel Group Management Limited

43

N/111401 2016/10/27 2016/10/27 采妍國際股份有限公司 03

N/111402 2016/10/27 2016/10/27 采妍國際股份有限公司 03

N/111403 2016/10/27 2016/10/27 采妍國際股份有限公司 03
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N/111404 2016/10/27 2016/10/27 晉懋有限公司 43

N/111419 2016/10/27 2016/10/27 平泉縣瀑河源食品有限公司

Pingquan County Waterfall Heyuan Food Co., Ltd.

31

N/111420 2016/10/27 2016/10/27 承德伊遜山泉飲品有限公司 32

N/111423 2016/10/27 2016/10/27 廣州愛點信息科技有限公司 42

N/111424 2016/10/27 2016/10/27 董振祥 43

N/111425 2016/10/27 2016/10/27 董振祥 43

N/111426 2016/10/27 2016/10/27 董振祥 43

N/111427 2016/10/27 2016/10/27 HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 25

N/111429 2016/10/27 2016/10/27 Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies 09

N/111432 2016/10/27 2016/10/27 林尚智

李敏超

黃滿華

41

N/111433 2016/10/27 2016/10/27 科沃斯機器人有限公司

ECOVACS ROBOTICS CO., LTD.

07

N/111434 2016/10/27 2016/10/27 科沃斯機器人有限公司

ECOVACS ROBOTICS CO., LTD.

09

N/111436 2016/10/27 2016/10/27 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 30

N/111444 2016/10/27 2016/10/27 N.V. Nutricia 05

N/111445 2016/10/27 2016/10/27 N.V. Nutricia 29

N/111446 2016/10/27 2016/10/27 De Beers UK Limited 14

N/111447 2016/10/27 2016/10/27 De Beers UK Limited 35

N/111448 2016/10/27 2016/10/27 Perception Digital Technology (Shenzhen) Limited 09

N/111449 2016/10/27 2016/10/27 上海葡萄緯度科技有限公司 09

N/111450 2016/10/27 2016/10/27 上海葡萄緯度科技有限公司 16

N/111451 2016/10/27 2016/10/27 上海葡萄緯度科技有限公司 28

N/111452 2016/10/27 2016/10/27 上海葡萄緯度科技有限公司 38

N/111453 2016/10/27 2016/10/27 上海葡萄緯度科技有限公司 41

N/111454 2016/10/27 2016/10/27 上海葡萄緯度科技有限公司 42

N/111455 2016/10/27 2016/10/27 Topper House 03

N/111456 2016/10/27 2016/10/27 Topper House 35

N/111457 2016/10/27 2016/10/27 Topper House 03

N/111458 2016/10/27 2016/10/27 Topper House 35

N/111459 2016/10/27 2016/10/27 Hamada Soy Sauce Co, Ltd 30

N/111460 2016/10/27 2016/10/27 Hamada Soy Sauce Co, Ltd 30
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N/111461 2016/10/27 2016/10/27 Hamada Soy Sauce Co, Ltd 30

N/111465 2016/10/27 2016/10/27 Lyft, Inc. 09

N/111466 2016/10/27 2016/10/27 Lyft, Inc. 39

N/111467 2016/10/27 2016/10/27 Lyft, Inc. 09

N/111468 2016/10/27 2016/10/27 Lyft, Inc. 39

N/111469 2016/10/27 2016/10/27 嘉貝立（澳門）有限公司 37

N/111470 2016/10/27 2016/10/27 嘉貝立（澳門）有限公司 44

N/111471 2016/10/27 2016/10/27 嘉貝立（澳門）有限公司 42

N/111477 2016/10/27 2016/10/27 Luigi Lavazza S.p.A. 30

N/111478 2016/10/27 2016/10/27 Enzafoods New Zealand Limited 29

N/111479 2016/10/27 2016/10/27 Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. 25

N/111480 2016/10/27 2016/10/27 中健國際集團有限公司 03

N/111481 2016/10/27 2016/10/27 中健國際集團有限公司 03

N/111482 2016/10/27 2016/10/27 中健國際集團有限公司 24

N/111483 2016/10/27 2016/10/27 中健國際集團有限公司 25

N/111484 2016/10/27 2016/10/27 中健國際集團有限公司 05

N/111485 2016/10/27 2016/10/27 中健國際集團有限公司 29

N/111486 2016/10/27 2016/10/27 中健國際集團有限公司 30

N/111487 2016/10/27 2016/10/27 中健國際集團有限公司 35

N/111488 2016/10/27 2016/10/27 盛豐珠寶金行有限公司

JOALHARIA E OURIVERSARIA SENG FUNG LIMITADA, 

em inglês: SENG FUNG JEWELLERY LIMITED

14

N/111489 2016/10/27 2016/10/27 盛豐珠寶金行有限公司

JOALHARIA E OURIVERSARIA SENG FUNG LIMITADA, 

em inglês: SENG FUNG JEWELLERY LIMITED

35

N/111490 2016/10/27 2016/10/27 盛豐珠寶金行有限公司

JOALHARIA E OURIVERSARIA SENG FUNG LIMITADA, 

em inglês: SENG FUNG JEWELLERY LIMITED

14

N/111491 2016/10/27 2016/10/27 盛豐珠寶金行有限公司

JOALHARIA E OURIVERSARIA SENG FUNG LIMITADA, 

em inglês: SENG FUNG JEWELLERY LIMITED

35

N/111492 2016/10/27 2016/10/27 盛豐珠寶金行有限公司

JOALHARIA E OURIVERSARIA SENG FUNG LIMITADA, 

em inglês: SENG FUNG JEWELLERY LIMITED

14

N/111493 2016/10/27 2016/10/27 盛豐珠寶金行有限公司

JOALHARIA E OURIVERSARIA SENG FUNG LIMITADA, 

em inglês: SENG FUNG JEWELLERY LIMITED

35
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N/111494 2016/10/27 2016/10/27 盛豐珠寶金行有限公司

JOALHARIA E OURIVERSARIA SENG FUNG LIMITADA, 

em inglês: SENG FUNG JEWELLERY LIMITED

14

N/111495 2016/10/27 2016/10/27 盛豐珠寶金行有限公司

JOALHARIA E OURIVERSARIA SENG FUNG LIMITADA, 

em inglês: SENG FUNG JEWELLERY LIMITED

35

N/111496 2016/10/27 2016/10/27 Castelbel - Artigos de Beleza S.A. 03

N/111497 2016/10/27 2016/10/27 Castelbel - Artigos de Beleza S.A. 04

N/111498 2016/10/27 2016/10/27 Castelbel - Artigos de Beleza S.A. 03

N/111499 2016/10/27 2016/10/27 Castelbel - Artigos de Beleza S.A. 04

N/111514 2016/10/27 2016/10/27 廣州巴寶莉化妝品有限公司 03

N/111515 2016/10/27 2016/10/27 廣州巴寶莉化妝品有限公司 03

N/111516 2016/10/27 2016/10/27 泉州集友鞋業有限公司

QUANZHOU JIYOU SHOES CO., LTD.

18

N/111517 2016/10/27 2016/10/27 OCEAN EMPIRE INTERNATIONAL LIMITED 43

N/111518 2016/10/27 2016/10/27 OCEAN EMPIRE INTERNATIONAL LIMITED 43

N/111519 2016/10/27 2016/10/27 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 05

N/111520 2016/10/27 2016/10/27 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 29

N/111521 2016/10/27 2016/10/27 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 05

N/111522 2016/10/27 2016/10/27 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 29

N/111523 2016/10/27 2016/10/27 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 05

N/111524 2016/10/27 2016/10/27 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 29

N/111525 2016/10/27 2016/10/27 StormTrap, LLC 19

N/111526 2016/10/27 2016/10/27 StormTrap, LLC 19

N/111527 2016/10/27 2016/10/27 StormTrap, LLC 19

N/111528 2016/10/27 2016/10/27 黎氏建築工程有限公司

COMPANHIA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LAI SI 

LDA.

37

N/111529 2016/10/27 2016/10/27 黎氏建築工程有限公司

COMPANHIA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LAI SI 

LDA.

42

N/111531 2016/10/27 2016/10/27 豐寧緣天然乳業有限公司 29

N/111532 2016/10/27 2016/10/27 LOUIS XIII Holdings Limited 39

N/111533 2016/10/27 2016/10/27 LOUIS XIII Holdings Limited 41

N/111534 2016/10/27 2016/10/27 LOUIS XIII Holdings Limited 43

N/111535 2016/10/27 2016/10/27 LOUIS XIII Holdings Limited 39

N/111536 2016/10/27 2016/10/27 LOUIS XIII Holdings Limited 41
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N/111537 2016/10/27 2016/10/27 LOUIS XIII Holdings Limited 43

N/111538 2016/10/27 2016/10/27 LOUIS XIII Holdings Limited 39

N/111539 2016/10/27 2016/10/27 LOUIS XIII Holdings Limited 41

N/111540 2016/10/27 2016/10/27 LOUIS XIII Holdings Limited 43

N/111541 2016/10/27 2016/10/27 LOUIS XIII Holdings Limited 39

N/111542 2016/10/27 2016/10/27 LOUIS XIII Holdings Limited 41

N/111543 2016/10/27 2016/10/27 LOUIS XIII Holdings Limited 43

N/111544 2016/10/27 2016/10/27 LOUIS XIII Holdings Limited 39

N/111545 2016/10/27 2016/10/27 LOUIS XIII Holdings Limited 41

N/111546 2016/10/27 2016/10/27 LOUIS XIII Holdings Limited 43

N/111547 2016/10/27 2016/10/27 OPTEC JAPAN KABUSHIKI KAISHA 09

N/111548 2016/10/27 2016/10/27 OPTEC JAPAN KABUSHIKI KAISHA 35

N/111549 2016/10/27 2016/10/27 FOREST S.R.L. 18

N/111550 2016/10/27 2016/10/27 FOREST S.R.L. 25

N/111551 2016/10/27 2016/10/27 Victoria’s Secret Stores Brand Management Inc. 18

N/111552 2016/10/27 2016/10/27 Victoria’s Secret Stores Brand Management Inc. 25

N/111553 2016/10/27 2016/10/27 CHAN SOI KEONG 30

N/111556 2016/10/27 2016/10/27 Marta Mourão Guimarães Rocha Teixeira 45

N/111557 2016/10/27 2016/10/27 佛山市簡一陶瓷有限公司

FOSHAN GANI CERAMICS CO., LTD.    

19

N/111558 2016/10/27 2016/10/27 佛山市簡一陶瓷有限公司

FOSHAN GANI CERAMICS CO., LTD.    

19

N/111559 2016/10/27 2016/10/27 羅偉鳳 10

N/111560 2016/10/27 2016/10/27 海南全仙禾生物科技有限公司 05

N/111568 2016/10/27 2016/10/27 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/111574 2016/10/27 2016/10/27 佳琪時裝制服有限公司  

JIA QI FASHION UNIFORM CO., LTD.

25

N/111576 2016/10/27 2016/10/27 SLYRS DESTILLERIE GMBH & CO. KG 33

N/111577 2016/10/27 2016/10/27 LANTENHAMMER DESTILLERIE GMBH 33

N/111578 2016/10/27 2016/10/27 東莞市中控電子技術有限公司 09

N/111579 2016/10/27 2016/10/27 東莞市中控電子技術有限公司 42

N/111580 2016/10/27 2016/10/27 1BYONE PRODUCTS INC. 09

N/111581 2016/10/27 2016/10/27 1BYONE PRODUCTS INC. 11

N/111582 2016/10/27 2016/10/27 1BYONE PRODUCTS INC. 35

N/111583 2016/10/27 2016/10/27 上海汽車集團股份有限公司 12
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N/111584 2016/10/27 2016/10/27 上海汽車集團股份有限公司 37

N/111585 2016/10/27 2016/10/27 河北中煙工業有限責任公司 34

N/111586 2016/10/27 2016/10/27 河北中煙工業有限責任公司 34

N/111587 2016/10/27 2016/10/27 中山市元域禮品有限公司 27

N/111588 2016/10/27 2016/10/27 中山市元域禮品有限公司 28

N/111589 2016/10/27 2016/10/27 北京真鑒影視文化工作室 25

N/111590 2016/10/27 2016/10/27 廣州哆啦咪商務諮詢有限公司 41

N/111591 2016/10/27 2016/10/27 MADEL S.P.A. 03

N/111592 2016/10/27 2016/10/27 MADEL S.P.A. 03

N/111593 2016/10/27 2016/10/27 MADEL S.P.A. 03

N/111594 2016/10/27 2016/10/27 山東魯花集團有限公司 30

N/111595 2016/10/27 2016/10/27 陳蘊珊

CHAN WAN SAN

43

N/111596 2016/10/27 2016/10/27 The Coca-Cola Company 32

N/111601 2016/10/27 2016/10/27 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/111606 2016/10/27 2016/10/27 NBA Properties, Inc. 25

N/111607 2016/10/27 2016/10/27 NBA Properties, Inc. 41

N/111611 2016/10/27 2016/10/27 新金人有限公司 41

N/111613 2016/10/27 2016/10/27 Caesars World, Inc. 09

N/111614 2016/10/27 2016/10/27 Caesars World, Inc. 09

N/111615 2016/10/27 2016/10/27 Caesars World, Inc. 43

N/111616 2016/10/27 2016/10/27 Caesars World, Inc. 35

N/111617 2016/10/27 2016/10/27 Caesars World, Inc. 41

N/111618 2016/10/27 2016/10/27 Caesars World, Inc. 43

N/111619 2016/10/27 2016/10/27 Caesars License Company, LLC 35

N/111620 2016/10/27 2016/10/27 Caesars License Company, LLC 41

N/111621 2016/10/27 2016/10/27 Caesars License Company, LLC 43

N/111627 2016/10/27 2016/10/27 鴻江貿易有限公司 11

N/111629 2016/10/27 2016/10/27 Apple Inc. 09

N/111630 2016/10/27 2016/10/27 Apple Inc. 09

N/111631 2016/10/27 2016/10/27 Apple Inc. 39

N/111632 2016/10/27 2016/10/27 Apple Inc. 41

N/111637 2016/10/27 2016/10/27 澳門創業顧問有限公司 16

N/111638 2016/10/27 2016/10/27 FrieslandCampina Nederland B.V. 01
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N/111639 2016/10/27 2016/10/27 FrieslandCampina Nederland B.V. 29

N/111640 2016/10/27 2016/10/27 FrieslandCampina Nederland B.V. 30

N/111663 2016/10/27 2016/10/27 陳連英 29

N/111664 2016/10/27 2016/10/27 Lai Sun F&B Management Limited 43

N/111667 2016/10/27 2016/10/27 DEQ Systèmes Corp. 09

N/111668 2016/10/27 2016/10/27 DEQ Systèmes Corp. 28

N/111669 2016/10/27 2016/10/27 DEQ Systèmes Corp. 41

N/111670 2016/10/27 2016/10/27 方奕勝 43

N/111675 2016/10/27 2016/10/27 鴻江貿易有限公司 11

N/111683 2016/10/27 2016/10/27 Nobis Inc. 25

N/111684 2016/10/27 2016/10/27 金海藥業集團有限公司 03

N/111685 2016/10/27 2016/10/27 金海藥業集團有限公司 03

N/111686 2016/10/27 2016/10/27 金海藥業集團有限公司 03

N/111687 2016/10/27 2016/10/27 金海藥業集團有限公司 03

N/111688 2016/10/27 2016/10/27 勒思系统有限公司

LAXINO SYSTEMS LIMITED

09

N/111689 2016/10/27 2016/10/27 勒思系统有限公司

LAXINO SYSTEMS LIMITED

35

N/111690 2016/10/27 2016/10/27 勒思系统有限公司

LAXINO SYSTEMS LIMITED

42

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/098443 2016/10/28 NEUROTAR LTD 10 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/098444 2016/10/28 NEUROTAR LTD 42 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/098603 2016/10/18 LOUIS XIII Holdings Limi-

ted

41 第214條第2款b）項，結合第215條及第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 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
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/098604 2016/10/18 LOUIS XIII Holdings Limi-

ted

43 第214條第2款b）項，結合第215條及第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 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/098605 2016/10/18 LOUIS XIII Holdings Limi-

ted

41 第214條第2款b）項，結合第215條及第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 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/098606 2016/10/18 LOUIS XIII Holdings Limi-

ted

43 第214條第2款b）項，結合第215條及第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 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/101829 2016/10/31 廣州白雲山醫藥集團股份有限

公司

Guangzhou Baiyunshan Phar-

maceutical Holdings Co., Ltd.

05 第214條第2款b）項，結合第215條及第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 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/101830 2016/10/31 廣州白雲山醫藥集團股份有限

公司

Guangzhou Baiyunshan Phar-

maceutical Holdings Co., Ltd.

30 第214條第2款b）項，結合第215條及第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 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/101831 2016/10/31 廣州白雲山醫藥集團股份有限

公司

Guangzhou Baiyunshan Phar-

maceutical Holdings Co., Ltd.

32 第214條第2款b）項，結合第215條及第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 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/103217 2016/10/28 HUANG JUNWU 25 第214條第1款b）項，結合第215條及第9條第1款c）項，適

用於第214條第1款a）項。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com o 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/103218 2016/10/28 HUANG JUNWU 25 第214條第2款b）項，結合第215條及第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 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/103219 2016/10/28 HUANG JUNWU 25 第214條第2款b）項，結合第215條及第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 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
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/103365 2016/10/19 Starbucks (HK) Limited 41 第214條第2款b）項，結合第215條。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º

N/103584 2016/10/28 華裕藥業有限公司 05 第9條第1款c）項，適用於第214條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do n.º 1 

do art.º 214.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/001598

(1502-M)

P/004088

(3958-M)

P/004220

(4089-M)

P/009909

(11038-M)

P/010296

(10206-M)

P/010751

(10586-M)

P/010752

(10587-M)

P/010753

(10588-M)

P/012143

(11987-M)

P/015175

(15443-M)

P/015177

(15445-M)

P/015180

(15448-M)

P/015488

(15425-M)

N/008749

N/009015 N/009016 N/009017 N/009018 N/009019 N/009020 N/009021

N/009022 N/009334 N/009335 N/009336 N/009337 N/009502 N/009821

N/009906 N/010026 N/010027 N/010028 N/010029 N/010030 N/010031

N/010032 N/010033 N/010034 N/010035 N/010036 N/010037 N/010038

N/010039 N/010040 N/010041 N/010108 N/010109 N/010174 N/010175

N/010184 N/010185 N/010186 N/010187 N/010199 N/010200 N/010656

N/010657 N/038849 N/038850 N/038851 N/039034 N/039036 N/039038

N/039042 N/039043 N/039044 N/039920 N/039921 N/039922 N/039923

N/039924 N/039925 N/039926 N/039927 N/039928 N/039929 N/041559

N/041560 N/041561 N/041562 N/041956 N/042412 N/042413 N/042414

N/042415 N/042416 N/042417 N/042418 N/042419 N/042420 N/042421

N/042544 N/042548 N/042549 N/042556 N/042557 N/042580 N/042581

N/042582 N/042583 N/042584 N/042585 N/042615 N/042616 N/042638

N/042657 N/042679 N/042680 N/042681 N/042683 N/042684 N/042685

N/042837 N/043015 N/043052 N/043053 N/043054 N/043055 N/043117

N/043118 N/043119 N/043120 N/043149 N/043150 N/043151 N/043237

N/043238 N/043239 N/043240 N/043241 N/043242 N/043249 N/043342

N/043470 N/043471 N/043595 N/043699 N/044228 N/044229 N/044269

N/044416 N/044656 N/044657 N/044658 N/045719 N/045721 N/045722

N/045723 N/045755 N/045756 N/045764 N/045765 N/045800 N/046068

N/046069 N/046070 N/046071 N/046105 N/046158 N/046170 N/046171

N/046172 N/046205 N/046206 N/046246 N/046247 N/046248 N/046249

N/046262 N/046343 N/046344 N/046345 N/046346 N/046347
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附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

P/000159

(159-M)

N/009198

N/009406

N/009419

N/009797

2016/10/20 轉讓

Transmissão

Procter & Gamble Manu-

facturing Cologne GmbH

Procter & Gamble International Operations 

S. A., com sede em 47, route de Saint-Geor-

ges, 1213 Petit-Lancy, Switzerland

P/010296

(10206-M)

2016/10/25 更改地址

Modificação de 

sede

The Condé Nast Publica-

tions Limited

Vogue House, Hanover Square, London 

W1S 1JU, United Kingdom

P/013585

(13506-M)

P/013586

(13507-M)

P/013602

(13523-M)

N/002376

N/003501

N/003502

2016/10/19 轉讓

Transmissão

FASHION BOX S.p.A. New Play Private Limited, com sede em 51 

Goldhill Plaza, #07-10/11, Singapore 308900, 

Singapore

N/001376

N/001377

N/046185

2016/10/19 更改認別資料

Modificação de 

identidade

DIM HANES FRANCE SAS

N/009334

N/009335

N/009336

N/009337

2016/10/20 轉讓

Transmissão

Batmark Limited Anaqua Inc., com sede em 31 Saint James 

Avenue Suit 1100 Boston MA 02116, U.S.A.

N/009821 2016/10/25 更改地址

Modificação de 

sede

CITIGROUP INC. 388 Greenwich Street, New York, New York 

10013, United States of America

N/010199

N/010200

2016/10/24 更改地址

Modificação de 

sede

Christian Lacroix, SNC 7 rue Henri Rochefort, Paris 75017, France

N/020264 2016/10/20 轉讓

Transmissão

SmithKline Beecham 

(Cork) Limited

Leo Osprey Limited, com sede em Frimley 

Business Park, Frimley, Camberley, Surrey, 

GU16 7SR, England

2016/10/20 轉讓

Transmissão

Leo Osprey Limited Novartis Pharma AG, com sede em Lichts-

trasse 35, 4056 Basel, Switzerland

2016/10/20 轉讓

Transmissão

Novartis Pharma AG Novartis AG, com sede em 4002 Basel, Swit-

zerland

N/023311 2016/10/20 轉讓

Transmissão

廣東百斯盾服飾有限公司 戴雪鋒，地址為中國廣東省海豐縣公平鎮人

民路16號

N/027441

N/027442

N/027443

2016/10/31 使用許可

Licença de 

exploração

Melco Crown Entertain-

ment Limited

MPEL Services Limited

2016/10/31 使用再許可

Sub-licença de 

exploração

MPEL Services Limited Melco Crown COD (HR) Hotel Limitada

2016/10/31 使用再許可

Sub-licença de 

exploração

MPEL Services Limited Melco Crown Jogos (Macau), S.A.
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

2016/10/31 使用再許可

Sub-licença de 

exploração

MPEL Services Limited Melco Crown Hospitalidade e Serviços, Li-

mitada

2016/10/31 使用再許可

Sub-licença de 

exploração

MPEL Services Limited Melco Crown (COD) Hotéis, Limitada

2016/10/31 使用再許可

Sub-licença de 

exploração

MPEL Services Limited Melco Crown (COD) Desenvolvimentos, 

Limitada

2016/10/31 使用再許可

Sub-licença de 

exploração

MPEL Services Limited COD Teatro Limitada

2016/10/31 使用再許可

Sub-licença de 

exploração

MPEL Services Limited Melco Crown (COD) Serviços De Comércio, 

Limitada

2016/10/31 使用再許可

Sub-licença de 

exploração

MPEL Services Limited Melco Crown COD (GH) Hotel Limitada

2016/10/31 使用再許可

Sub-licença de 

exploração

MPEL Services Limited Melco Crown COD (CT) Hotel Limitada

2016/10/31 使用再許可

Sub-licença de 

exploração

MPEL Services Limited Melco Crown (COD) Empreendimentos, 

Limitada

N/028408

N/028409

N/064482

N/064483

N/065077

N/065078

N/065079

N/065080

N/065081

N/065082

N/065083

N/065084

N/079042

N/079043

N/079044

N/079045

2016/10/18 更改認別資料

Modificação de 

identidade

A2 Corporation Limited THE A2 MILK COMPANY LIMITED

N/028408

N/028409

2016/10/18 更改地址

Modificação de 

sede

THE A2 MILK COM-

PANY LIMITED

C/- Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland 

Street, Auckland 1141, New Zealand

N/039465 2016/10/19 更改地址

Modificação de 

sede

XL ENERGY MARKE-

TING Sp. z o. o

ul.Zlota 59, 00-120 Warsaw, Poland

N/041559

N/041560

N/041561

N/041562

2016/10/20 更改認別資料

Modificação de 

identidade

De La Rue Holdings Plc De La Rue Holdings Limited

N/041956 2016/10/18 更改地址

Modificação de 

sede

Podlaska Wytwornia 

Wodek «Polmos» Spolka 

Akcyjna

ul. Frascati 12, 00-483 Warszawa, Poland
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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/042638 2016/10/24 更改地址

Modificação de 

sede

Hyundai Corporation 25, Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu, Seoul, Repú-

blica da Coreia

N/043117

N/043118

N/043119

N/043120

N/075192

2016/10/19 更改認別資料

Modificação de 

identidade

MAPFRE FAMILIAR, 

COMPAÑÍA DE SEGU-

ROS Y REASEGUROS, 

S.A.

MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SE-

GUROS Y REASEGUROS, S.A.

N/044235

N/044236

N/044237

N/044238

N/044239

2016/10/18 更改地址

Modificação de 

sede

TM集團有限公司 P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

N/044789 2016/10/25 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Aruze Corporation Universal Entertainment Corporation

N/045721

N/045722

N/045723

N/046068

N/046069

N/046070

N/046071

2016/10/18 更改地址

Modificação de 

sede

adidas AG Adi-Dassler-Strasse 1 Herzogenaurach 91074, 

Germany

N/046310

N/046311

N/046312

N/046313

N/046314

N/046315

N/046316

N/046317

N/046318

N/046319

N/046320

N/046321

2016/10/20 轉讓

Transmissão

VENT INTERNATIO-

NAL INC.

LIZ LISA HOLDINGS CO., LTD., com sede 

em 11-1, Minamiaoyama 6-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

N/047946

N/047947

N/047948

N/047949

2016/10/14 更改地址

Modificação de 

sede

明輝實業國際有限公司 香港新界荃灣海盛路3號TML廣場8樓D3室

N/051788

N/051789

N/051790

N/051791

N/051792

N/051793

N/051794

2016/10/13 轉讓

Transmissão

Monsoon Accessorize 

Limited

Accessorize Limited, com sede em 1 Nicho-

las Road, London W11 4AN, United King-

dom

N/056236 2016/10/20 轉讓

Transmissão

E.I. DU PONT DE NE-

MOURS AND COM-

PANY

The Chemours Company FC, LLC, com sede 

em 1209 Orange Street, Wilmington DE 

19801, U.S.A.

N/061628

N/061629

2016/10/24 更改認別資料

Modificação de 

identidade

廣聯達軟件股份有限公司

GLODON SOFTWARE 

CO., LTD.

廣聯達科技股份有限公司

N/071119 2016/10/20 轉讓

Transmissão

Pepsico, Inc. NEW CENTURY BEVERAGE COM-

PANY, com sede em 30 Van Ness Street, San 

Francisco CA 94102, United States of Ame-

rica

N/077170

N/077171

N/078580

N/078581

2016/10/13 更改地址

Modificação de 

sede

Fashion One Television 

LLC

246 West Broadway, New York, NY 10013, 

United States of America

N/081388 2016/10/20 轉讓

Transmissão

E.I. du Pont de Nemours 

and Company

The Chemours Company TT, LLC, com sede 

em 116 Pine Street, 3rd Floor, Suite 320, 

Harrisburg, PA, U.S.A.
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/093990 2016/10/24 轉讓

Transmissão

泉州市歐貝嬰兒用品有限

公司

晉江巿微笑寶貝嬰童用品有限公司，地址為

中國福建省泉州市晉江市洪山文化創意產業

園區

N/095629

N/107149

2016/10/20 轉讓

Transmissão

Julie NGUYEN VAN 

THAN

LOUIS VUITTON MALLETIER, com sede 

em 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, France

N/095691

N/096425

N/104513

2016/10/12 轉讓

Transmissão

Pontet Allano et Associés 

Selarl de conseils en pro-

priété industrielle

Louis Vuitton Malletier, com sede em 2 rue 

du Pont Neuf 75001 Paris, France

N/106988

N/106989

N/106990

N/107458

N/107459

N/107460

2016/10/24 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Friesland Brands B.V. FrieslandCampina Nederland B.V.

N/107139

N/107140

N/107141

N/108241

2016/10/19 轉讓

Transmissão

RXF Technologies, Inc. Intercept Pharmaceuticals, Inc., com sede em 

450 W. 15th Street, Suite 505, New York, New 

York 10011, U.S.A.

N/108359

N/108360

N/108361

N/108362

N/108363

N/108364

N/108365

N/108366

N/108367

N/108368

N/108369

N/108370

2016/10/14 轉讓

Transmissão

FASHION GROUP 

HYUNGJI CO., LTD.

CASTELBAJAC CO., LTD., com sede em 

2F, (Yeoksam-Dong, Hj Bldg.) 322, Nonhye-

on-Ro. Ganganm-Gu, Seoul, Korea

N/110695 2016/10/12 更改地址

Modificação de 

sede

South Beach Beverage 

Company, Inc.

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 

10577,  United States of America

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/037468 2016/10/12 蔡英

Choi Ieng

VAN NOTEN ANDRIES

宣佈失效

Declaração de caducidade

編號

N.º

失效日期

Data de  

caducidade

申請人

Requerente

類號

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/018592 2016/10/24 TRUMP COMPANHIA 

LIMITADA

42 第231條第1款b）項，結合第232條第5款。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5 

do art.º 232.º
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編號

N.º

失效日期

Data de  

caducidade

申請人

Requerente

類號

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/036383 2016/10/24 悅盈餐飲有限公司

SOCIEDADE DE 

RESTAURANTE MERIT 

GAIN LIMITADA

43 第231條第1款b）項，結合第232條第5款。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5 

do art.º 232.º

聲明異議

Reclamação

編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/109317 2016/10/12 Apple Inc. SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD)

N/109318 2016/10/12 Apple Inc. SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD)

N/111890 2016/09/20 陳耀明

Chan Io Meng

ECZACIBASI HOLDING ANONIM SIRKETI

N/111945 2016/09/20 澳達控股有限公司

SEM HOLDINGS LIMITED

Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

N/111946 2016/09/20 澳達控股有限公司

SEM HOLDINGS LIMITED

Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

N/112928 2016/10/17 李冬梅 Millers Oils Limited

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第一百二十九條第二款、第一百三十條第三款、第

一百三十一條第四款及第一百三十五條，結合《國家知識產權局與澳門特別行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條

及第五條的規定，公佈下列發明專利申請之延伸。

De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a 

Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de 

Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir a extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21] 編號 N.º  : J/002266

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/07/20

[71] 申請人 Requerente : 陣列生物製藥公司

   Array BioPharma Inc.
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 地址 Endereço  : 3200 Walnut Street, Boulder, Colorado 80301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : S．W．安德魯斯, K．R．康德羅斯基, J．哈斯, 降於桐, G．R．科拉科斯基, 徐鐘裱, 楊洪雲, 趙千

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

201610035740.8 2011/05/13 CN 105693720A 2016/06/22

[51] 分類 Classificação  : C07D471/22, C07D487/04, C07D487/22, C07D498/22, C07D519/00, A61P29/00, 

A61P35/00, A61P25/00, A61P25/28, A61P33/02, A61P35/02, A61P31/00

[54] 標題 Título  : 作為TRK激酶抑制劑的大環化合物。

   Compostos de «macrocyclic» que servem como inibidores de «TRK kinase».

[57] 摘要 Resumo  : 一種通式I所示的化合物及其可藥用的鹽，其中環A,環B,W,m,D,R
2
,R

2a
,R

3
,R

3a和Z如本文所定義，

其為Trk激酶的抑制劑，並且可以用於治療疼痛、癌症、炎症、神經退行性疾病和某些傳染病。 

 附圖 Figura : 

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

2010/05/20 61/346,767 美國 Estados Unidos da América

2010/12/23 61/426,716 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002267

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/07/20

[71] 申請人 Requerente : 千壽製藥株式會社

   Senju Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 5-8, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5410046, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 根本夫規子 

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

201480030112.X 2014/05/27 CN 105283186A 2016/01/27

[51] 分類 Classificação  : A61K31/4402, A61J1/05, A61K9/08, A61P27/02

[54] 標題 Título  : 氯苯那敏或其鹽的穩定化方法。

   Método para estabilização de «chlorpheniramine» e seu sal.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明的目的在於提供一種在含有氯苯那敏和/或其鹽、且pH為7.0以上的液體製劑中，能夠抑

制氯苯那敏和/或其鹽吸附於容器，從而穩定地保持的技術。對於含有氯苯那敏和/或其鹽、且

pH為7.0以上的液體製劑而言，作為容納的容器，通過採用含有聚對苯二甲酸丁二醇酯的樹脂

作為製成其內壁面（傾出部的內部空間的壁面和/或蓋部中與傾出部的傾出口對置的壁面等）

的樹脂，能夠抑制氯苯那敏和/或其鹽向該內壁面的吸附，從而穩定地保持液體製劑中的氯苯

那敏和/或其鹽的含量。 
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[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2013/05/30 2013-114371 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002271

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/07/20

[71] 申請人 Requerente : 策安保安機構股份有限公司

   CERTIS CISCO SECURITY PTE. LTD.

 地址 Endereço  : Certis Cisco Centre, 20 Jalan Afifi, Singapore 409179, Singapore

 國籍 Nacionalidade  : 新加坡 Singapuriana 

[72] 發明人 Inventor : 陳寶明, 葉泰山, 黃健漢, 陳民光 

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

201380063185.4 2013/05/15 CN 105144254A 2015/12/09

[51] 分類 Classificação  : G08B13/196, H04N7/18

[54] 標題 Título  : 監控位置的安全監控設備和方法。

   Dispositivo e método de monitoramento de segurança para monitoramento de um local.

[57] 摘要 Resumo  : 一種用於記錄一位置處的安全錄像的安全監控設備，該設備包括：控制器，用於控制該設備；攝

像機，用於獲取設備周圍環境的安全錄像；位置信息設備，適於提供位置信息給控制器；存儲裝

置，用於存儲安全錄像以及其他信息，所述其他信息至少包括時間和位置，並且與安全錄像分開

地存儲但通過時間相關聯；以及通信裝置，使控制器與中央監控系統進行通信；其中該設備被

配置為在將信息和/或安全錄像傳送到中央監控系統之前，分析該設備處的所述其他信息。 

 附圖 Figura : 

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

2012/12/04 201208926-4 新加坡 Singapura

[21] 編號 N.º  : J/002274

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/07/25

[71] 申請人 Requerente : 周新

   Zhou Xin

 地址 Endereço  : 澳門氹仔南京街利豐大廈36樓M 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 周新 

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

201610280120.0 2016/04/28 CN 105761543A 2016/07/13
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[51] 分類 Classificação  : G08G1/14, G06Q10/02, G07B15/02

[54] 標題 Título  : 一種閑置車位共享方法及其系統。

   Método de compartilha de um espaço livre para estacionamento e seu sistema.

[57] 摘要 Resumo  : 一種閑置車位共享方法，包括以下步驟：S1閑置車位採集，S2閑置車位查詢，S3形成臨時停車

訂單，S4車位預定，S5驗證停車，S6取車，結算停車費用，該系統利用服務器和網絡，智能運

作，將車主暫時閑置的車位提供給繼續臨時停車的汽車使用，同時還可以在不影響讓固定車位

業主停車使用的情況下把家庭車位盤活，並產生經濟效益，充分發揮暫時閑置車位的利用率，

實現供求互補，提高城市交通效率，給交通部門減輕壓力，同時有利於緊急發展，社會穩定。

再者，固定車位業主和臨時停車主只需在安裝有本發明系統軟件上進行簡單操作即可，操作簡

單，真正做到“一機在手，車位處處有”。 

 附圖 Figura : 

授權的發明專利之延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局與澳門特別

行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延伸申請之批

示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção 

dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) 

despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do 

mesmo diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a 

contar da data desta publicação.

[21] 編號 N.º  : J/002223

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/06/22

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/10/28

[73] 權利人 Titular : 世嘉颯美創意股份有限公司 

 地址 Endereço  : Sunshine60, 3-1-1, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-6025 Japão

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 菅井太治 

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

ZL201280042303.9 2012/08/21 CN 103998105B 2016/05/04

[51] 分類 Classificação  : A63F9/00, A63F5/04, A63F9/04

[54] 標題 Título  : 遊戲裝置及計算機可讀取的記錄介質。

   Dispositivo de jogos e meio de gravação legível por computador.
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[57] 摘要 Resumo  : 一種遊戲裝置，其具有：操作接受機構，其接受遊戲者對多個投注對象中的投注對象進行的投

注，該多個投注對象被分別設定了投注賠率，投注賠率表示在第1遊戲中中選時的派發獎金；

抽選機構，其進行所述第1遊戲的抽選；獎金派發機構，其根據所述抽選機構的抽選結果而支

付遊戲介質；存儲機構，其保持作為遊戲裝置的目標的設定返還率；原始資本計算機構，其在

點位返還率與所述存儲機構所保持的設定返還率之差的基礎上，考慮所投注的遊戲介質數而

計算出返還率為1的第2遊戲的原始資本，所述點位返還率是由所述遊戲者進行了投注的投注

對象的、每單位遊戲介質的中選時的派發獎金的期望值；原始資本累積機構，其對由所述原始

資本計算機構計算出的資本進行累積；以及第2遊戲執行機構，其在滿足規定條件的情況下，基

於所述原始資本累積機構中所累積的資本，執行所述第2遊戲。 

 附圖 Figura : 

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

2011/09/01 2011-190917 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002268

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/07/20

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/10/28

[73] 權利人 Titular : 諾華有限公司

   Novartis AG

 地址 Endereço  : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : J．博格豪森, 任海霞

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

ZL201180055811.6 2011/11/17 CN 103221094B 2016/04/20

[51] 分類 Classificação  : C09B23/08, C07D401/12, A61K31/495, A61P35/00, A61P35/02, A61P31/12

[54] 標題 Título  : MDM2/4及P53相互作用抑制劑的結晶型。

   Forma cristalina de inibidor interactivo de MDM2/4 e P53.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及（S）-1-（4-氯-苯基）-7-異丙氧基-6-甲氧基-2-（4-{甲基-[4-（4-甲基-3-氧代-哌嗪-1-

基）-反式-環己基甲基]-氨基}-苯基）-1,4-二氫-2H-異喹啉-3-酮的結晶型，其適用於治療與p53或

其變體與MDM2和/或MDM4或其變體之間的相互作用相關的疾病或失調。 

 附圖 Figura : 

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

2010/11/19 PCT/CN2010/078927 中國 China
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[21] 編號 N.º  : J/002269

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/07/20

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/10/28

[73] 權利人 Titular : 阿西納斯公司

   Athenex, Inc.

 地址 Endereço  : Conventus Building, 1001 Main Street, Suite 600, Buffalo, NY 14203, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 戴維.G.漢格爾 

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

ZL201310139459.5 2005/12/28 CN 103274961B 2016/05/18

[51] 分類 Classificação  : C07C233/22, C07C233/13, C07D213/56, C07D213/89, A61K31/165, A61K31/4418, 

A61K31/5377, A61P3/10, A61P27/02, A61P17/06, A61P35/00, A61P35/02, A61P17/00

[54] 標題 Título  : 治療細胞增殖紊亂的化合物和方法。

   Composições e métodos de tratamento de distúrbios de proliferação celular.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及的是治療細胞增殖紊亂的化合物和方法。 

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

2004/12/28 60/639834 美國 Estados Unidos da América

2005/08/01 60/704551 美國 Estados Unidos da América

2005/10/17 60/727341 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002270

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/07/20

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/10/28

[73] 權利人 Titular : 艾科爾公司

   ARQULE, INC.

 地址 Endereço  : 19 Presidential Way, Woburn, MA 01801, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : M.A.阿什維爾, C.布拉薩, A.菲利科夫, J.希爾, S.克爾納, J-M.拉皮埃爾, 劉彥斌, N.納姆德夫, 

R.奈斯萬格, R.帕爾馬, M.坦頓, D.文塞爾, 松田明久, 飯村信, 吉田賢一, 山崎高典, 北村貴博, 

礒山毅

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

ZL201280030830.8 2012/06/21 CN 103748093B 2016/06/01

[51] 分類 Classificação  : C07D471/04, C07D401/04, C07D413/14, A61K31/4745, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 被取代的咪唑并吡啶基-氨基吡啶化合物。

   Compostos de «substituted imidazopyridinyl-aminopyridine».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及被取代的咪唑并吡啶基-氨基吡啶化合物和合成這些化合物的方法。本發明還涉及

含有被取代的咪唑并吡啶基-氨基吡啶化合物的藥物組合物和通過將這些化合物和藥物組合物

施用於有需要的個體而治療細胞增殖性病症諸如癌症的方法。 

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

2011/06/24 61/500889 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : J/002272

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/07/22

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/10/28

[73] 權利人 Titular : 北京東方百泰生物科技有限公司 

[73] 權利人 Titular : 北京精益泰翔技術發展有限公司 

 地址 Endereço  : 100176北京市大興區北京經濟技術開發區榮京東街2號1幢406室

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 周海平, 李曉敏, 周俊杰, 裴爽, 昝琰璐, 汪瑞, 王浛, 白義, 白先宏 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201510312910.8 2015/06/09 CN 105061597B 2016/04/27

[51] 分類 Classificação  : C07K16/28, C12N15/13, A61K39/395, A61P35/00, A61P35/02, A61P31/12, A61P37/00, 

G01N33/68, G01N33/577

[54] 標題 Título  : 一種抗PD-1的單克隆抗體及其獲得方法。

   Anticorpo monoclonal de «anti-PD-1» e método de obtenção do mesmo.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及抗體工程技術領域，具體公開了一種全人源的抗PD-1的單克隆抗體及其獲得方法，

包含編碼所述抗體的可變區和互補決定區的氨基酸序列，獲得方法及單克隆抗體的用途。本發

明從全合成抗體庫中篩選出抗PD-1的單克隆抗體，然後通過噬菌體庫鏈置換的方法進行親和

力成熟，先對初篩獲得的單克隆抗體的輕鏈CDR1、2、3區突變建庫篩選後，選取親和力較高的

單克隆抗體，再對其重鏈CDR1、2、3區突變建庫進行篩選，最終篩選到了高親和力的抗PD-1

的單克隆抗體。本發明所得到的PD-1全人源抗體對PD-1具有良好的親和力並能夠抑制PD-1與

其配體的結合，可用於腫瘤、炎症、自身免疫性疾病的治療。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/002273

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/07/25

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/10/28

[73] 權利人 Titular : 優西斯有限公司

   USES, INC.

 地址 Endereço  : 152 Old Colchester Road, Quaker HILL, Connecticut 06375, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 布賴恩．E．沃爾福斯 WOHLFORTH, E. BRIAN 

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

ZL201180063165.8 2011/07/15 CN 103282981B 2016/05/25

[51] 分類 Classificação  : H01F27/28

[54] 標題 Título  : AC電力調節電路。

   Circuito de condicionamento de energia AC.

[57] 摘要 Resumo  : 一種用於AC電力調節器的多綫圈扼流圈包含具有第一、第二及第三平行支腿的磁芯。纏繞所

述第一支腿的第一綫圈終止於相應端處的第一及第二引綫。纏繞所述第二支腿的第二綫圈終止

於相應端處的第一及第二引綫。纏繞所述第三支腿的第三綫圈終止於相應端處的第一及第二引
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綫。第四綫圈由所述第一綫圈的所述第二引綫的近端部分形成。所述第四綫圈纏繞所述第三綫

圈的所述第二引綫的遠端部分。第五綫圈由所述第三綫圈的所述第二引綫的近端部分形成。所

述第五綫圈纏繞所述第一綫圈的所述第二引綫的遠端部分。還揭示使用一個或一個以上此類

扼流圈的AC電力調節器。 

 附圖 Figura : 

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

2011/01/28 13/015,694 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002275

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/07/25

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/10/28

[73] 權利人 Titular : 希格馬托製藥工業公司

   SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.

 地址 Endereço  : Viale Shakespeare, 47, I-00147 Roma, Italy

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 發明人 Inventor : P．費拉里, G．畢安其, M．費蘭迪

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

ZL201080013042.9 2010/03/18 CN 102361643B 2016/05/18

[51] 分類 Classificação  : A61K31/58, A61P13/12

[54] 標題 Título  : 用於治療蛋白尿、腎小球硬化症和腎衰竭的5- ,14- -雄甾烷衍生物。

   Derivados de «5-beta, 14-beta-androstane» para tratamento de proteinúria, glomeruloes-

clerose e insuficiência renal.

[57] 摘要 Resumo  : 式（I）化合物，其中符號具有說明書中所報告的含義；用於製備預防和/或治療蛋白尿，腎小球

硬化症或腎衰竭的藥物。 

 附圖 Figura : 

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

2009/03/23 09155834.6 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : J/002276

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/07/26
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[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/10/28

[73] 權利人 Titular : 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

   JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國江蘇省連雲港市經濟技術開發區昆侖山路7號,郵編222047

   No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological Development Zone, Lianyungang, 

Jiangsu, 222047, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 孫飄揚 SUN, Piaoyang, 武乖利 WU, Guaili, 高曉輝 GAO, Xiaohui, 沈靈佳 SHEN, Lingjia 

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

ZL201480001854.X 2014/05/05 CN 104470927B 2016/05/04

[51] 分類 Classificação  : C07D487/04, A61K31/519, A61P19/02, A61P29/00

[54] 標題 Título  : 一種JAK激酶抑制劑的硫酸氫鹽及其製備方法。

   «Bisulfate» do inibidor de «janus kinase (JAK)» e seu método de preparação.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種JA K激酶抑制劑的硫酸氫鹽及其製備方法。更具體地，本發明涉及如式（I）

所示的（3aR,5s,6aS）-N-（3-甲氧基-1,2,4-噻二唑-5-基）-5-（甲基（7H-吡咯并[2,3-d]嘧啶-4-

基）氨基）六氫環戊并[c]吡咯-2（1H）-甲酰胺硫酸氫鹽及其製備方法和用途。如式（I）所示的

硫酸氫鹽可很好地作為JAK激酶抑制劑應用於臨床，用來治療風濕及類風濕性關節炎。 

 附圖 Figura : 

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

2013/06/07 201310227683.X 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/002277

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/07/27

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/10/28

[73] 權利人 Titular : 博爾托拉製藥公司

   PORTOLA PHARMACEUTICALS, INC.

 地址 Endereço  : 270 E. Grand Avenue, Suite 22, South San Francisco, California 94080, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : V.R.卡波達諾, L.科科倫, M.麥克內文, I.Z.阿羅約, R.M.溫斯羅, R.G.鮑爾, E.L.馬杰里夫斯基, 

T.K.馬厄, A.潘迪

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

ZL201180052042.4 2011/08/31 CN 103261161B 2016/04/27

[51] 分類 Classificação  : C07D213/75, A61K31/44, A61P7/02
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[54] 標題 Título  : 凝血因子Xa抑制劑的結晶形式。

   Formas cristalinas do inibidor XA de coagulação sanguínea.

[57] 摘要 Resumo  : 本申請提供貝曲西班的馬來酸鹽的結晶形式、組合物及其製備或使用方法。 

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

2010/09/01 61/379,339 美國 Estados Unidos da América

2011/03/18 61/454,396 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002278

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/07/27

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/10/28

[73] 權利人 Titular : 吉利德科學公司

   Gilead Sciences, Inc.

 地址 Endereço  : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 布里頓．肯尼思．科肯, 埃爾費斯．埃爾蔡恩, 羅伯特．H.．姜, 拉奧．V.．卡拉, 小林哲也, 德米特

里．庫爾頓, 李曉芬, 魯本．馬丁內斯, 格雷戈里．諾特, 埃里克．Q.．帕克希爾, 濤．佩里, 杰夫．扎

布洛基, 錢德拉塞凱爾．文卡塔拉馬尼, 邁克爾．格勞普, 胡安．格雷羅 

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

ZL201280030042.9 2012/05/08 CN 103649056B 2016/04/27

[51] 分類 Classificação  : C07D237/32, C07D253/08, C07D265/22, C07D401/04, C07D401/06, C07D401/12, 

C07D403/04, C07D403/06, C07D403/08, C07D403/12, C07D403/14, C07D413/06, 

C07D413/12, C07D413/14, C07D417/06

[54] 標題 Título  : 作為離子通道調節劑的稠合雜環化合物。

   Compostos de «fused heterocyclic» que servem como moduladores do canal de íon.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及是鈉通道抑制劑的化合物，並且涉及它們在各種病狀的治療中的用途，所述病狀包

括心血管疾病和糖尿病。在特定的實施方案中，通過通式I給出了化合物的結構： 

   

其中Q、R
1、X

1、X
2、Y和R

2如本文中定義，並且涉及所述化合

物的製備方法和用途，以及涉及含有所述化合物的藥物組合物。

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

2011/05/10 61/484,500 美國 Estados Unidos da América

2011/06/30 61/503,543 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002279

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/07/27

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/10/28

[73] 權利人 Titular : 斯馬特巴爾國際有限責任公司

   Smart Bar International LLC
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 地址 Endereço  : 796 Tek Drive, Suite 100, Crystal Lake, IL 60014, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 威廉．梅特羅普洛斯, 約翰．薩格魯, 韋恩．阿爾佩特, 凱文．安特隆 

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

ZL201180030544.7 2011/06/21 CN 103003191B 2016/05/25

[51] 分類 Classificação  : B67D7/74

[54] 標題 Título  : 飲料分配組件。

   Conjunto de distribuição de bebidas.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及可以用來混合和分配液體的飲料分配機和飲料分配器。飲料分配器具有帶承載件

的安裝支架和可拆卸地連接至該承載件的混合碗，該承載件可拆卸地連接至安裝支架。飲料容

器還具有自安裝支架延伸的用於接收第一組液體並且將該第一組液體分配至混合碗的第一組

管嘴。飲料容器還具有也延伸自安裝支架用於接收第二組液體並且將該第二組液體分配至混

合碗的第二組管嘴。 

 附圖 Figura : 

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

2010/06/21 61/356,744 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002280

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/07/28

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/10/28

[73] 權利人 Titular : 因塞特控股公司

   Incyte Holdings Corporation

 地址 Endereço  : 1801 Augustine Cut-off, Wilmington, DE 19803, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : B．帕里克 Bhavnish Parikh, B．沙 Bhavesh Shah, K．耶賴斯瓦朗 Krishnaswamy Yeleswa-

ram

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

ZL201180035301.2 2011/05/20 CN 103002875B 2016/05/04

[51] 分類 Classificação  : A61K9/107, A61K31/519, A61K47/10, A61K9/00, A61K47/06

[54] 標題 Título  : JAK抑制劑的局部用製劑。

   Formulação tópica para o inibidor de JAK.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及包含(R)-3-環戊基-3-[4-(7H-吡咯并[2,3-d]嘧啶-4-基)-1H-吡唑-1-基]丙腈或其藥

學上可接受的鹽的用於局部皮膚施用的藥物製劑，以及在治療皮膚病症中的用途。 
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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

2010/05/21 61/347,132 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002281

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/07/28

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/10/28

[73] 權利人 Titular : 挪佛麥迪哥股份公司

   NOVOMATIC AG

 地址 Endereço  : Wiener Strasse 158, 2352 Gumpoldskirchen, Austria

 國籍 Nacionalidade  : 奧地利 Austríaca 

[72] 發明人 Inventor : 德克．施沃德林 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201180052216.7 2011/11/09 CN 103250190B 2016/06/08

[51] 分類 Classificação  : G07F17/32, G07F17/34

[54] 標題 Título  : 帶獎金特徵的遊戲機及方法。

   Máquina de jogos e método com características de bónus.

[57] 摘要 Resumo  : 一種被適配成用於老虎機遊戲和撲克類遊戲的遊戲機，包括一個殼體、該殼體支撐的一個界

面、一組主卷軸和一個獎金卷軸。這些主卷軸共享一個公共軸綫並且該獎金卷軸具有一個與這

些獎金卷軸的軸綫大致垂直的軸綫。該獎金卷軸與這些主卷軸之間的此種空間關係在這些主

卷軸與該獎金卷軸之間定義了至少一條賠付綫。 

 附圖 Figura : 

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

2010/11/10 12/943,175 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002282

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/07/28

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/10/28
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[73] 權利人 Titular : 李水天

   LEE, CHOOI TIAN

 地址 Endereço  : A-20-03A, Rhythm Avenue, Persiaran Kewajipan, USJ 19, 47620 UEP Subang Jaya, Selan-

gor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade  : 馬來西亞 Malaia 

[72] 發明人 Inventor : 李水天 

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

ZL201280021261.0 2012/07/16 CN 103503380B 2016/06/22

[51] 分類 Classificação  : H04L12/28

[54] 標題 Título  : 用於多模網絡互聯連接的設備和方法。

   Aparelhos e métodos para interconexão de redes de multimodo.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明給出了一種數字網絡系統，它能夠在多個迥異的網絡系統（從用戶駐地裝置（U PD）到

NSP、C SP或ASP網絡網關）上並發地提供多模網絡互聯連接會話，並且提供多個網絡互聯

環境。本發明也提供了用於並發地支持下列網絡互聯連接服務的方法：a）公共和共享媒介互

聯網服務；b）使能M PL S和基於I P的虛擬私有網絡（V PN）服務；c）在迥異的面向連接的網

絡系統和無連接的網絡系統之間的混合網絡系統連接會話；以及d）通過數字收發機的用於基

於VDMI的應用服務的端到端、面向連接的和電路交換連接會話，無論是基於xDSL還是基於

VCC的陸綫或無綫媒介。 

 附圖 Figura : 

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

2011/07/22 PI2011003441 馬來西亞 Malásia

[21] 編號 N.º  : J/002283

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/07/28

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/10/28

[73] 權利人 Titular : 學校法人兵庫醫科大學

   HYOGO COLLEGE OF MEDICINE

 地址 Endereço  : 1-1, Mukogawa-cho, Nishinomiya-shi, Hyogo 6638501 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[73] 權利人 Titular : 食品護理株式會社

   Food Care Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 4-19-16, Hashimoto, Midori-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa 2520143, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[73] 權利人 Titular : 株式會社J工藝

   J craft Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 3-1-11, Techno-Stage, Izumi-shi, Osaka 5941144, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[73] 權利人 Titular : 優生斯醫學股份有限公司

   EuSense Medical Co., Ltd.
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 地址 Endereço  : 3-12, Kasumi-cho, Nishinomiya-shi, Hyogo 6620052 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 越久仁敬 

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

ZL201380046362.8 2013/08/22 CN 104602758B 2016/05/25

[51] 分類 Classificação  : A61N1/36, A61B5/08

[54] 標題 Título  : 咽下輔助裝置。

   Dispositivo de assistência de engolir.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種能夠通過在適當的定時促進咽下從而有效地抑制誤咽的咽下輔助裝置。用於

輔助咽下的咽下輔助裝置（1）具備：檢測呼吸的控制單元（2）內的壓力傳感器；為了賦予用於

促進咽下的刺激而附設於對象部位的電極單元（4）；以及控制電極單元（4）的控制單元（2）內

的控制部。控制部對電極單元（4）進行控制，使得：在基於來自壓力傳感器的檢測信號而檢測

到的呼氣期間中，開始對所述對象部位的刺激的賦予，並且在該呼氣期間中，結束對所述對象

部位的刺激的賦予。由此，由於僅在被認定為誤咽難以發生的期間中進行電極單元（4）的驅

動，因而能夠有效地抑制誤咽。 

 附圖 Figura : 

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

2012/09/07 2012-197483 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002284

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/07/29

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/10/28

[73] 權利人 Titular : 原始製藥有限公司

   ProtoPharma Ltd

 地址 Endereço  : The St Botolph Building, 138 Houndsditch, London, EC3A 7AR, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade  : 英國 Inglesa 

[72] 發明人 Inventor : 克萊夫．布爾斯, 卡爾文．羅斯, 馬丁．塞姆斯 

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

ZL201310093313.1 2008/10/27 CN 103622950B 2016/05/04

[51] 分類 Classificação  : A61K31/357, A61K47/44, A61P33/06

[54] 標題 Título  : 抗瘧疾藥物組合物。

   Composição farmacêutica anti-malárica.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了用於治療和預防瘧疾的藥物組合物，包括蒿甲醚和一種中鏈甘油三酸酯，配製成

用於舌下黏膜、口腔或鼻腔給藥，尤其是通過噴霧給藥。還提供了一種包含所述組合物的給藥

裝置。 
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 附圖 Figura : 

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

2007/10/25 0720967.9 英國 Reino Unido

2008/04/10 0806510.4 英國 Reino Unido

[21] 編號 N.º  : J/002285

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/01

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/10/28

[73] 權利人 Titular : 巴利遊戲公司

   Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço  : 6601 S. Bermuda Rd., Las Vegas, NV 89119, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : D．E．桑普森, S．L．福特

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

ZL201280048143.9 2012/07/27 CN 103842039B 2016/06/22

[51] 分類 Classificação  : A63F1/12

[54] 標題 Título  : 洗牌機。

   Máquina para baralhar cartas.

[57] 摘要 Resumo  : 一種洗牌機，從一組牌的底部每次一張地移動牌，所述一組牌可以是插牌欄中的一副牌，以便

在接收架或碼牌架中隨機地指定單張牌接納部。插牌欄或接收架由電機移動，以將從剩餘的空

接納部中隨機選擇的接納部與插牌欄的輸出槽對正，從而從插牌欄接收每張將被移動的牌。在

一個實施方式中，在碼牌架中提供空間，在此莊家的手可觸及牌並將牌從碼牌架移出。可包括

牌讀取器，並且牌讀取器識別的牌接收架或碼牌架中的位置可被存儲於控制器中的存儲器中。 

 附圖 Figura : 

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

2011/07/29 13/194,652 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002286

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/01
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[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/10/28

[73] 權利人 Titular : 菲諾梅諾米發現公司

   PHENOMENOME DISCOVERIES INC.

 地址 Endereço  : 204-407 Downey Road, Saskatoon, Saskatchewan S7N 4L8 Canada

 國籍 Nacionalidade  : 加拿大 Canadiana 

[72] 發明人 Inventor : 阿明．卡恩．M, 保羅．L．伍德, 達揚．古德諾, 里希凱什．曼基迪, 皮爾遜．阿希亞霍努 

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

ZL200980157183.5 2009/12/18 CN 102369193B 2016/05/04

[51] 分類 Classificação  : C07D339/04, A61K31/232, A61K31/385, C07C227/02, C07C229/22, C07C319/02, 

C07C323/59

[54] 標題 Título  : 縮醛磷脂化合物、包含縮醛磷脂化合物的藥物組合物和用於治療衰老性疾病的方法。

   Compostos de «plasmalogen», composições farmacêuticas contendo os mesmos e método 

para tratamento das doenças do envelhecimento.

[57] 摘要 Resumo  : 本文描述了式I的1-烷基、2-酰基甘油衍生物的合成路綫和治療用途：當施用於哺乳動物生物系

統時所述式I的1-烷基、2-酰基甘油衍生物導致特異性sn-2取代的乙醇胺縮醛磷脂的細胞濃度

增加，其不依賴於所述系統的醚脂質合成能力。特異性sn-2取代的種類以此方式升高的水平可

以導致膜膽固醇水平下降和澱粉狀蛋白分泌的減少。這些化合物可以用於治療或預防與增加

的膜膽固醇、增加的澱粉狀蛋白和減少的縮醛磷脂水平相關的衰老性疾病，諸如神經變性（包

括阿爾茨海默病，帕金森病和年齡相關的黃斑變性）、認知損害、癡呆、癌症（例如，前列腺癌、

肺癌、乳腺癌、卵巢癌和腎癌）、骨質疏鬆症、雙相性精神障礙和血管疾病（諸如動脈粥樣硬

化、高膽固醇血症）。 

 附圖 Figura : 

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

2008/12/22 61/139,695 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002287

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/03

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/10/28

[73] 權利人 Titular : 諾華股份有限公司

   Novartis AG

 地址 Endereço  : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : S．金, 舍望．多希, K．哈斯, S．科瓦茨, A．X．黃, Y．陳

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

ZL201280032544.5 2012/07/02 CN 103635189B 2016/05/04
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[51] 分類 Classificação  : A61K31/4439, A61K31/519, A61K31/535, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 用於治療癌症的含有CDK4/6抑制劑和PI3K抑制劑的聯合治療。

   Terapêutica de combinação compreendendo inibidor de CDK4/6 e inibidor de PI3K para 

uso no tratamento do cancro.

[57] 摘要 Resumo  : 用於治療癌症的CDK4/6抑制劑和P3激酶抑制劑組合。 

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

2011/07/01 61/503,642 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002288

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/03

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/10/28

[73] 權利人 Titular : 埃克斯塞拉矯形公司

   EXCERA ORTHOPEDICS, INC.

 地址 Endereço  : 1188 Centre Street Newton, Massachusetts 02459 United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[73] 權利人 Titular : 梅奧醫學教育和研究基金會

   MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH

 地址 Endereço  : 200 First Street S.W. Rochester, Minnesota 55902, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : B．莫瑞 Bernard MORREY, K-N．安 Kai-Nan AN, A．索爾森 Andrew THORESON, 陳青

山 Qingshan CHEN, X．D．王 Xinyuan David WANG, J．Z．姜 James Zhiming JIANG

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

ZL201180020431.9 2011/03/24 CN 103002835B 2016/05/11

[51] 分類 Classificação  : A61F2/32, A61L27/56, A61L27/30, C23C16/513, A61L27/06

[54] 標題 Título  : 髖關節植入物。

   Implante do quadril.

[57] 摘要 Resumo  : 本文提供髖關節植入裝置和相關的手術方法。可任選地在亞洲血統的患者中使用所述髖關節

植入物和方法。 

 附圖 Figura : 

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

2010/04/09 61/322,750 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002290

[22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/05

[24] 批示日 Data de despacho  : 2016/10/28
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[73] 權利人 Titular : W．海爾德

   Wolfgang HELD

 地址 Endereço  : Holzluetweg 7, A-6971 Hard, Austria

 國籍 Nacionalidade  : 奧地利 Austríaca 

[72] 發明人 Inventor : W．海爾德 Wolfgang HELD

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

ZL201280042940.6 2012/08/02 CN 104080991B 2016/05/11

[51] 分類 Classificação  : E05C19/16

[54] 標題 Título  : 用於打開櫃體的櫃門的裝置。

   Dispositivo para abrir a porta do armário do corpo do armário.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種用於打開櫃體的櫃門的裝置，其中，所述櫃門（11）借助於具有自縮回裝置的合

頁（12）安置在所述櫃體（10）上，其中，所述櫃門（11）在閉合位置中以相對所述櫃體（10）的前

側面的小的間距（x）被保持。為了能夠在沒有抓握元件的情況下實現所述櫃門的打開，並不阻

礙合頁的自縮回裝置，本發明在櫃體（10）中設置一具有帶鎖止裝置（24）的拋出活塞（21）的

單元（20）和一張緊杆（25），其中，所述拋出活塞（21）以一壓簧（23）且所述張緊杆（25）以一

拉簧（26）支承在單元（20）中。所述拋出活塞（21）和所述張緊杆（25）通過一控制裝置（27）

以自由輪彼此耦接，從而使得所述櫃門（11）的打開能夠通過拍動（a）該櫃門而開始並且能夠

帶到中間位置中。櫃門（11）可以在該中間位置中以手來抓住並且進一步打開。具有相同功能的

該裝置的另一設計方案也包含在本發明中。 

 附圖 Figura : 

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

2011/08/02 102011052355.3 德國 Alemanha

更正

Rectificações

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/109765 商標圖案（2016年5月4日第18期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca, (B.O. da RAEM 

n.º 18, II Série, de 4 de Maio de 

2016)
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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/109765 顏色要求（2016年5月4日第18期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Reivindicação de cores (B.O. da 

RAEM n.º 18, II Série, de 4 de Maio 

de 2016)

顏色要求：........ 顏色要求：深綠，白和綠，如圖所

示。

N/109767 商標圖案（2016年5月4日第18期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca, (B.O. da RAEM 

n.º 18, II Série, de 4 de Maio de 

2016)

N/109767 顏色要求（2016年5月4日第18期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Reivindicação de cores (B.O. da 

RAEM n.º 18, II Série, de 4 de Maio 

de 2016)

顏色要求：........ 顏色要求：深綠，白和綠，如圖所

示。

二零一六年十月三十一日於經濟局——局長 戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 31 de Outubro de 2016. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

（是項刊登費用為 $677,363.00）

(Custo desta publicação $ 677 363,00)
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