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A Colt Resources contrata a SRK Consulting (EUA) Inc. para promover
seus ativos de ouro e tungstênio em Portugal
A Colt Resources Inc. ("Colt" ou a "Empresa") anuncia que a SRK Consulting (EUA) Inc. (SRK) foi
contratada para projetar e implementar um programa de trabalho abrangente, para avançar com
as propriedades de ouro e de tungstênio da Colt, localizadas em Portugal .
Os principais objetivos do contrato são os seguintes:








Avaliar os recursos minerais do projeto de ouro em estágio avançado de Montemor (MGP),
localizado no sul de Portugal (sob aplicação de Licença de Mineração Experimental) e
produzir um relatório em exploração compatível com o NI 43-101; avaliar o potencial
mineral da concessão de Montemor Regional (pendente) em torno do MGP.
Avaliar os recursos minerais e potenciais do projeto de tungstênio de Tabuaço e arredores,
localizado no norte de Portugal.
Definir e executar programas de pesquisa regionais sobre os projetos de ouro de Montemor
e de tungstênio de Tabuaço, para adicionar potenciais recursos minerais para áreas de
mineralização conhecidas.
Rever programas de exploração anteriores e atuais em concessões minerais da Colt em
Portugal e fazer recomendações para o avanço desses projetos.
Avaliar as opções de processamento de várias instalações para a produção de ouro futuro e
de tungstênio em Portugal.

A SRK vai usar a seguinte abordagem faseada:





Fase 1: Revisão de todos os atuais dados relacionados disponíveis: geológicos, metalúrgicos
e de recursos. Realizar visitas a projetos da Colt em Portugal.
Fase 2: Desenhar e implementar programas de exploração regionais para os projetos de
ouro de Montemor e de tungstênio de Tabuaço. Iniciar verificação de dados/testwork
metalúrgico adicionais para apoiar o avanço dos projetos de Montemor e Tabuaço para a
divulgação de recursos.
Fase 3: Realizar sondagens de áreas-chave, identificadas durante a Fase 2.



Fase 4: Finalizar estimativas de recursos completas tanto para Montemor como para as
áreas de Tabuaço e elaborar relatórios técnicos de apoio à divulgação e valorização de
recursos do projeto inicial.

Visitas a Portugal estão previstas para o final de janeiro de 2011. O cronograma para a Fase 1 e
parcela do projeto da Fase 2 é de final de março de 2011.
Nikolas Perrault, CEO da Colt Resources afirmou, "Estamos muito entusiasmados por trabalhar com
a SRK. Nos últimos três anos e meio, a Colt montou um portfólio importante e estratégico de
projetos em Portugal. A Empresa atingiu agora um estágio onde seu maior avanço irá se beneficiar
e ser melhor alcançado trabalhando em estreita associação com um grupo de engenharia tão
qualificado e respeitado."
Sobre o Grupo SRK
O Grupo SRK emprega mais de 1.000 profissionais, oferecendo expertise em uma ampla gama de
disciplinas de mineração, exploração e engenharia.
Os consultores incluem especialistas nas áreas de exploração, geologia, na estimativa de reservas
de recursos minerais/minério e classificação, exploração a céu aberto e mineração subterrânea,
engenharia geotécnica, processamento metalúrgico, hidrogeologia e hidrologia, gestão de rejeito,
infraestrutura, gestão ambiental e economia de mineração.
Sobre a Colt Resources Inc.
A Colt Resources Inc. é uma empresa canadiana júnior de exploração, envolvida na aquisição,
exploração e desenvolvimento de projetos mineiros, com ênfase em ouro e tungstênio. Hoje é
focada em projetos em estágio avançado de exploração em Portugal, onde é a segunda maior
titular de locação de concessões minerais.
Atualmente a Colt é operadora e proprietária de 51% do projeto de ouro em estágio avançado em
Montemor, localizado no sul de Portugal, para o qual está atualmente em processo de obtenção de
uma licença experimental mineira, com a Direcção-Geral de Energia e Geologia, uma divisão do
Ministério de Português da Economia e da Inovação. A Colt está a caminho para a obtenção de
100% da propriedade deste projeto (ver comunicados à imprensa de 10 de agosto e 13 de
outubro).
A Colt iniciou recentemente uma campanha de sondagens para definir o projeto de tungstênio de
Tabuaço, localizado na concessão de Armamar-Meda, detida a 100% pela Empresa, no norte de
Portugal. Um total de 1.530m de sondagens estão previstas, e devem ser completadas no meio de
março de 2011.

No projeto de ouro de Penedono, localizado na concessão de Penedono, detida pela Empresa no
norte de Portugal, um programa de trincheiras e sondagens está em andamento para testar
mineralização de ouro perto da superfície na prospecção de Turgueira (ver comunicado à imprensa
de 28 de outubro de 2010).
A Empresa também possui uma grande concessão de metais base em Santa Margarida do Sado, no
sul de Portugal, localizada na Faixa Piritosa Ibérica, no sul de Portugal.
Portugal é um país amistoso de mineração, membro da União Europeia (UE), com fácil acesso,
excelente infraestrutura e força de trabalho disponível. A Colt mantém relações governamentais
excelentes, tanto a nível estadual quanto municipal. A Empresa está atualmente a rever potenciais
programas de incentivos financeiros da UE.
A SRK Consulting (EUA) Inc. foi concedida um amplo mandato para prestar assistência técnica geral
para Colt em Portugal e estará produzindo vários relatórios compatíveis com o NI 43-101, assim
como o progresso dos projetos (ver comunicado à imprensa de 18 de janeiro de 2011).
As ações da Empresa são negociadas na CNSX, símbolo: GTP, na OTCQX, símbolo: COLTF e na Bolsa
de Frankfurt, símbolo: P01.
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