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A Colt Resources fornece atualização operacional
A Colt Resources Inc., Montreal, Québec, ("Colt" ou a "Empresa") (TSXV: GTP) (FRA: P01) (OTCQX:
COLTF) fornece uma atualização operacional para os seus projetos em Portugal.
Nikolas Perrault, Presidente e CEO, declarou: "A Colt está focada em avançar rapidamente em seus
projetos tungstênio, ouro e de metal de base. Temos uma equipe altamente experiente e dedicada
em vigor em Portugal e temos grande confiança em suas habilidades para produzir resultados
positivos, através da exploração agressiva em nossos ativos em estágio avançado. Incumbimos a
SRK de gerenciar projetos e prestar serviços de consultoria, para proporcionar a nossa equipa com
acesso a uma fonte de conhecimento e experiência de nível mundial. Ao agir como QP, Jeffrey Volk
da Consultoria (EUA) Inc., fornece à Colt um nível excepcionalmente elevado de garantia e controle
de qualidade ".
Tungstênio - Tabuaço
Em Tabuaço, a equipe de exploração da Colt identificou um depósito tabular levemente inclinado,
hospedado com skarn de tungstênio dentro de sua concessão de Armamar Meda no norte de
Portugal. O tungsténio (W) ocorre no mineral Scheelita (CaWO4), que pode ser recuperado e
concentrado utilizando métodos de processamento convencionais. O trabalho deste teste
preliminar indicou que não existem concentrações significativas de elementos nocivos presentes. A
Colt tem atualmente três sondas de perfuração a operar no projeto e um quarto equipamento está
previsto para ser mobilizado no futuro próximo. O trabalho identificou, até o momento, diversas
zonas grossas de alta qualidade de mineralização, cujo tamanho e forma poderiam apoiar a
mineração subterrânea em massa no futuro. O programa em andamento está concebido para
medir sistematicamente o teor da tonelagem e in-situ do depósito, através de uma grade fechada
de sondagens e assim proporcionar a base para uma primeira estimativa de recursos NI 43-101
para ser entregue mais tarde, em 2011.
A Colt relatou os resultados de 14 furos no projeto até agora e continuará a reportar os resultados
regularmente durante as semanas e meses a seguir.

Diversas ocorrências de tungstênio semelhantes foram identificadas regionalmente, através de
trabalho de campo e ocorrem dentro das propriedades da Colt. Foi iniciada a amostragem do
afloramento em Freixo de Numão e na próxima semana iniciaremos um programa de trincheiras
em Muchões, onde foram identificados afloramentos com teores elevados de tungstênio em 2010.
Estes alvos estão em nossa Concessão de Moimenta, localizados cerca de 35 km do nosso projeto
avançado de Tabuaço (consulte o comunicado à imprensa de Junho de 2010). Dependendo dos
resultados, um programa de sondagens será imediatamente iniciado.
Ouro - Montemor
O projeto de ouro de Montemor, localizado no sul de Portugal, tem provado sediar uma zona de
cisalhamento de ouro, que foi mapeada e se estende por cerca de 30 quilómetros. Anteriormente à
aquisição da Colt do projeto, as empresas de exploração focaram a maioria de suas atividades,
próximas à superfície, em zonas de mineralização de elevado teor, aflorantes na parte sudeste a
cerca de 10 km do cisalhamento. Referimo-nos a esta parte como Boa Fé. Esta fase anterior do
trabalho gerou um banco de dados significativo, constituído por mais de 1000 furos e centenas de
trincheiras. Desde a aquisição do projeto (consulte o comunicado à imprensa de Agosto de 2010), a
Colt apresentou um pedido de licença experimental de mineração de Boa Fé e um pedido de
concessão de exploração de Montemor, que circunda completamente Boa Fé e inclui o restante da
zona de cisalhamento de ouro. O contrato de concessão de exploração Montemor foi formalmente
executado em 1° de Julho de 2011 entre a Colt e a DGEG Portugal (Direcção-Geral de Energia e
Geologia), e aguarda a ratificação final do governo.
Foi iniciado o trabalho de preparação de exploração do relatório NI43-101, de autoria da SRK
Consulting e publicado em Março deste ano. Juntamente com a SRK Consulting, a equipa da Colt
está se preparando para iniciar uma campanha de exploração agressiva, prevista para começar
ainda em 2011 e até lá a Colt espera ter recebido a autorização do governo de Portugal para
proceder. Enquanto isso, a SRK está a ajudar a nossa equipa a identificar controlos atrás da
mineralização de ouro, a desenvolver modelos 3D e a preparar modelos preditivos, e assim
proporcionar uma orientação para a nossa próxima fase de trabalho. A campanha inicial incluirá
mais de 20.000 metros de sondagens, trincheiras, mapeamento de superfície e trabalhos de teste
de geofísica, projetados para confirmar e aumentar os recursos históricos identificados por
empresas de exploração anteriores.
Ouro - San Antonio
A Colt recentemente iniciou uma campanha de exploração limitada, focada em testar filões
conhecidos por conter ouro em San Antonio, localizado dentro da concessão de Penedono no norte
de Portugal. Sondagens anteriores da Colt demonstraram a presença de estruturas com elevados

teores do ouro e esta campanha foi projetada para fornecer mais informações sobre a
continuidade e estrutura 3D.
Metais de Base - Santa Margarida do Sado
O projeto de Santa Margarida do Sado (SMS) está localizado no sul de Portugal, dentro da porção
ocidental da Faixa Piritosa Ibérica (IPB). O IPB é conhecido por hospedar vários depósitos de
sulfuretos maciços vulcânicos de classe mundial, incluindo Neves Corvo, uma das maiores minas de
cobre e zinco do mundo, que está localizado a cerca de 80 km para o sudeste de SMS. O IPB se
estende por centenas de quilômetros em todo o sul da Espanha e Portugal. No momento, estamos
a realizar o trabalho de teste geofísico, projetado para identificar estruturas condutoras, que
podem ser enterradas sob cerca de 300 m de sedimentos terciários. Este trabalho segue estudos de
gravidade que sugerem a presença de potenciais zonas ricas de metais densos em profundidade.
Após a conclusão desta fase do trabalho de teste geofísico prevista para meados de Agosto, a Colt
planeja seguir imediatamente com uma campanha de sondagens profundas, focada para começar a
testar essas anomalias.
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 mineiras.
As ações da Empresa são negociadas na TSX-V, símbolo: GTP, na Bolsa de Valores de Frankfurt,
símbolo: P01, e na OTCQX, símbolo: COLTF.
Jeffrey Volk, MSc, CPG, FAusIMM, da SRK Consulting (EUA) Inc., é a pessoa qualificada,
independente, conforme definido no NI 43-101, para os projetos da Colt em Portugal.
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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 revised annual information form
dated April 20, 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.

