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A Colt nomeia Declan Costelloe como Vice-Presidente Executivo e
Diretor de Operações
A Colt Resources Inc. ("Colt" ou a "Empresa") (TSXV: GTP) (FSE: PO1) (OTCQX: COLTF) anuncia que o
Sr. Declan Costelloe aceitou a posição de Vice-Presidente Executivo e Diretor de Operações. O Sr.
Costelloe serviu no Conselho de Administração da Empresa desde 2010 e permanecerá no
Conselho de Administração. Ele traz uma rica experiência em mineração global e em negócios para
a Empresa.
"Pessoalmente, estou muito contente em receber o Sr. Costelloe neste papel chave e assim
fortalecer ainda mais a equipa de gestão da Colt ", observou Nikolas Perrault, Presidente e CEO da
Colt Resources Inc.
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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