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Aprovada a Licença de Mineração para o Projeto de Ouro de Boa Fé, em
Portugal
A Colt Resources Inc., Montreal, Quebeque, ("Colt" ou a "Empresa") (TSXV: GTP) (FRA: P01)
(OTCQX: COLTF) anuncia com extrema satisfação que recebeu uma notificação formal da DirecçãoGeral de Energia e Geologia (DGEG), uma divisão do Ministério Português da Economia e da
Inovação, que a aplicação de Joint Venture da Colt-AIOC e contrato de Licença de Mineração
Experimental de seu projeto de ouro de 47Km2 de Boa Fé (ver comunicado à imprensa 10 de
Agosto de 2010) foi aprovado por despacho do Secretário de Estado da Energia e Mineração do
Governo de Portugal. A Colt também recebeu um aviso similar de aprovação de uma licença de
exploração de ouro em sua concessão de 728 km2 de Montemor, que circunda completamente a
concessão de Boa Fé.
Como resultado a Empresa irá proceder de imediato, depois de uma cerimônia oficial de assinatura
com o pagamento de €125.000 e emissão de 3 milhões de ações a serem colocadas sob custódia
por mais de 2 anos a Iberian Resources Portugal Recursos Minerais Unipessoal Lda, uma subsidiária
portuguesa da Australian Iron Ore PLC (AIOC). Isto irá satisfazer os requisitos da transação de
Agosto de 2010 e aumentar o controle e propriedade da Colt do projeto, de 51% para 100%.
"Temos condições agora de iniciar o desenvolvimento desta propriedade ouro excepcional. Temos
equipamentos e pessoal experiente no local prontos para começar a operar imediatamente.
Estamos ansiosos para desfrutar dos benefícios desta operação, que foi acordado quando o ouro foi
vendido a aproximadamente três quartos de seu preço atual ", disse Nikolas Perrault, Presidente e
CEO da Colt Resources.
Perrault passou a dizer "A propriedade de Boa Fé tem sido explorada de forma intermitente durante
os últimos 20 anos, durante os quais fundos significativos foram gastos em geoquímica, e em
trincheiras e sondagens. Isso resultou em um banco de dados histórico extenso, que adquirimos
como parte da transação (ver comunicado à imprensa de 7 de Março de 2011). Aos atuais preços de
ouro, o ativo representa uma oportunidade notável para avançamosr rapidamente a uma
importante zona de cisalhamento de ouro. "

Boa Fé / Montemor
A zona de cisalhamento de Boa Fé está localizada a aproximadamente 95 km a leste de Lisboa e é
conhecida por se estender por 30 km. A mineralização de ouro foi identificada durante a década de
1950, mas manteve-se em grande parte ignorada até 1980, quando várias empresas de exploração,
incluindo a RTZ e a Riofinex começaram a testar o potencial da propriedade. Os baixos preços do
ouro durante a década de 1990 obrigou as empresas a abandonar a propriedade ea quantidade
significativa de dados que haviam sido coletados. Durante a década de 2000, várias empresas
juniores recomeçaram a exploração de ouro perto da superfície. O processo de aplicação para
começar a mineração de diversos alto teores, depósitos de ouro perto da superfície foram parados
em 2008, como resultado da falência da Tamaya Resources, o explorador mais recente do projeto.
Note-se que o trabalho mais recente feito em Boa Fé foi em meados do ano 2000, período em que
o ouro era negociado abaixo de US$700 por onça.
Durante o próximo mês, a Colt dará início a uma agressivo definição de recursos e programa de
desenvolvimento da mina de Boa Fé, bem como um extenso programa de exploração regional
(Concessão de Montemor) sobre as partes restantes da zona de cisalhamento, que historicamente
têm recebido muito pouca atenção.
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.
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 NI 43-101, assim
como o progresso de projetos (ver comunicado à imprensa de 18 de Janeiro de 2011).
As ações da Empresa são negociadas na TSX-V, símbolo: GTP, na Bolsa de Valores de Frankfurt,
símbolo: P01, e na OTCQX, símbolo: COLTF.
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FORWARD-LOOKING STATEMENTS: Certain of the information contained in this news release may contain “forward- looking
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 good-faith 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.
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.

