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A Colt nomeia Jean Depatie ao Conselho de Administração e anuncia
mudanças administrativas
Nomeação de Jean Depatie para o Conselho de Administração
A Colt Resources Inc. ("Colt" ou a "Empresa"), anuncia que o Sr. Jean Depatie se uniu ao Conselho
de Administração. Além de ser um membro do Conselho Consultivo da Colt pelos últimos 3 anos, o
Sr. Depatie tem mais de 35 anos de experiência nacional e internacional em geologia econômica.
Ele trabalhou em mais de 15 países e atuou como consultor para organizações como as Nações
Unidas, o Banco Mundial, o Secretariado da Commonwealth, o Banco Asiático de Desenvolvimento,
Banco Interamericano, a Canadian International Development Agency e o Ministério de Québec de
Recursos Naturais. Desde 1981, ele vem a trabalhar como presidente, vice-presidente ou diretor de
várias empresas de mineração, incluindo a Cambiex, Novicourt, Noranda Group, Glamis Gold,
Richmont Mines, Alexis Minerals, Louvem Mines e Sulliden Explorations. O Sr. Depatie faz parte do
conselho de administração de várias empresas de mineração, incluindo a Consolidated Thompson
Iron Mines Inc. e a Trinity Mining A.G. da Suíça. Ele é atualmente presidente da Decamines Inc. de
Montreal.
Vice-Presidente de Operações (Portugal) - João Carlos Gaspar de Sousa
A Colt é também anuncia que o Sr. João Carlos Gaspar de Sousa juntou-se à Empresa como VicePresidente de Operações em Portugal. Ele vem para Colt após ter trabalhado como o geólogo
sênior do projeto da Genius Mineira, Lda., uma empresa angolana. Ele é um geólogo de exploração
sênior com 28 anos de experiência, incluindo 5 anos como Country Manager para a Iberian
Resources Portugal (ex-proprietária do projeto de Montemor da Colt), trabalhou mais de 2 anos
com a Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA e sua subdisiária, 13 anos com a Rio Tinto e 5 anos
com a Lundin Mining Corporation (EuroZinc Mining Corp), que detém a mina de cobre "NevesCorvo" em Portugal. O Sr. Gaspar de Sousa tem um diplopa de Geologia pela Faculdade de Ciências
de Lisboa.

Programa de Relações com Investidores de varejo
A Colt anuncia que contratou os serviços de Renmark Financial Communications Inc. para lidar com
suas atividades de relações de pequenos investidores.
"Temos o prazer de anunciar que nós selecionamos a Renmark para reforçar o perfil da Colt
Resources na comunidade financeira e aumentar a visibilidade do nosso portfólio de projetos.
Escolhemos a Renmark por suas normas e metodologias que melhor se encaixam à mensagem que
a Colt deseja comunicar ao público investidor ", observou Nikolas Perrault, Presidente e CEO da Colt
Resources Inc.
Em consideração os serviços a serem prestados, a Empresa tem um acordo com início em fevereiro
de 2011 para pagar um retentor mensal de $ 7.000 para a Renmark Financial Communications Inc.
A Renmark Financial Comunicações não tem qualquer interesse, direto ou indiretamente, na Colt
Resources Inc. ou seus valores mobiliários, ou de qualquer direito ou intenção de adquirir tal
interesse.
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,
2010).
No final de 2010 a Colt iniciou 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, o que resultará a uma estimativa
inicial de recursos Q3 2011 (ver comunicado à imprensa de 29 de novembro de 2010).
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 ("IPB"), longo cinto mineralizado com 60 km de
largura por 250 km, que se estende desde a costa sudoeste de Portugal até a Espanha . Este
ambiente de sulfeto maciço de classe mundial tem sido explorado por muitos anos e uma série de
importantes minas foram descobertas e exploradas localmente por cobre, chumbo, zinco, incluindo
prata e ouro. O IPB é anfitrião de 5 gigantes depósitos de sulfureto (VMS). Dois deles ocorrem em
Portugal, nomeadamente Neves Corvo e Aljustrel, e estão localizados respectivamente a 75km e
35km a sudeste, de Santa Margarida. A Colt apresentou um relatório técnico NI 43-101 sobre a
propriedade de Santa Margarida do Sado em 14 de fevereiro de 2011 (ver comunicado à imprensa
de 16 de fevereiro de 2011).
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).
O Sr. Jeffrey Volk, Msc, CPG, FAusIMM, da SRK Consulting (EUA) Inc., é a pessoa qualificada,
independente, tal como definido pelo National Instrument 43-101 para os projetos portugueses da
Colt.
As ações da Empresa são negociadas na TSX-V, símbolo: GTP, na OTCQX, símbolo: COLTF e na
Frankfurt Stock Exchange, símbolo: P01.
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FORWARD-LOOKING STATEMENTS: Certain of the information contained in this news release may contain “forwardlooking information”. Forward-looking information and statements may include, among others, statements regarding the
future plans, costs, objectives or performance of Colt Resources Inc. (the “Company”), or the assumptions underlying any
of the foregoing. In this news release, words such as “may”, “would”, “could”, “will”, “likely”, “believe”, “expect”, “anticipate”,
“intend”, “plan”, “estimate” and similar words and the negative form thereof are used to identify forward- looking
statements. Forward-looking statements should not be read as guarantees of future performance or results, and will not

necessarily be accurate indications of whether, or the times at or by which, such future performance will be achieved.
Forward-looking statements and information are based on information available at the time and/or management’s goodfaith belief with respect to future events and are subject to known or unknown risks, uncertainties, assumptions and other
unpredictable factors, many of which are beyond the Company’s control. These risks, uncertainties and assumptions
include, but are not limited to, those described under “Risk Factors” in the Company’s annual information form dated
February 14, 2011 available on SEDAR at www.sedar.com and could cause actual events or results to differ materially
from those projected in any forward-looking statements. The Company does not intend, nor does the Company undertake
any obligation, to update or revise any forward-looking information or statements contained in this news release to reflect
subsequent information, events or circumstances or otherwise, except if required by applicable laws.
Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX
Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

