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A Colt ganha 100% da licença de mineração para a zona de cisalhamento
do Projeto de Ouro de Boa Fé, em Portugal
A Colt Resources Inc. Montreal, Québec, ("Colt" ou a "Empresa") (TSXV: GTP) (FRA: P01) (OTCQX:
COLTF) anuncia que a aplicação Joint Venture da Colt-AIOC para uma licença de mineração
Experimental em seu projeto de ouro de Boa Fé com 47 Km2, à Direcção-Geral de Energia e
Geologia, uma divisão do Ministério Português da Economia e Inovação, foi anteriormente
ratificada em uma cerimônia oficial de assinatura, realizada em Lisboa no Ministério da Economia e
da Inovação em 2 de Novembro 2011. Na mesma cerimônia, a Colt também foi formalmente
concedida a maior Licença de Exploração de Ouro de Montemor.
Como resultado, ontem a Empresa prosseguiu com o pagamento final de €125.000 ea emissão de 3
milhões de ações restritas, satisfazendo assim os requisitos da operação de 10 de Agosto de 2010
(ver comunicado à imprensa de 10 de Agosto de 2010). Aumentou-se assim a propriedade e
controle do projeto de ouro de Boa Fé de 51% para 100%.
A Colt antecipa ter inicialmente duas sondas de perfuração em operação na concessão de Boa Fé,
em meados de Novembro (ver comunicado à imprensa de 24 de Outubro de 2011).
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.
A SRK Consulting (EUA) Inc. foi premiada com 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 comercializadas 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.

