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A Colt Resources reforça a sua equipa técnica de operações em
Portugal
A Colt Resources Inc. Montreal, Québec, ("Colt" ou a "Empresa") (TSXV: GTP) (FRA: P01)
(OTCQX: COLTF) anuncia que continua a reforçar a sua equipa técnica de operações em
Portugal. O Geólogo Sénior, Steve McRobbie, B.Sc., M.Sc., aceitou liderar as operações da
empresa no âmbito da geologia de minas. O Sr. McRobbie é dotado de experiência
internacional diversificada em projetos em estado avançado, sendo por isso fundamental para
a nossa Empresa, pois rapidamente pode gerir e impulsionar os nossos dois principais projetos
em fase de prospecção para a subsequente produção.
O Sr. McRobbie é um geólogo de exploração mineira com quase 20 anos de experiência
internacional. O mesmo foi vice-presidente de Exploração da Global Cobalt Corp, Gestor de
Negócios na Europa e Diretor de Exploração na Kazakhmys Plc., assim como também ocupou o
cargo de CIS na Monaro Mining Plc. Ele possui o bacharel em Geologia pela Universidade de St.
Andrews e um mestrado em Geologia e Mineração da Universidade de Exeter. O Sr. McRobbie
é membro do Instituto Australiano de Mineração e Metalurgia e Associado da Escola de Minas
Camborne.
O Sr. McRobbie irá trabalhar em conjunto com o Sr. Jorge Valente, sob a supervisão e direção
do Sr. Declan Costelloe. O Sr. Jorge Valente, é engenheiro de minas (IST) com vasta experiência
em todo o mundo, adquirida com a sua participação em estudos, projetos de engenharia,
planeamento de minas e gestão de mais de 50 projetos operacionais de mineração, na Europa,
África e América do Sul.
O Sr. Valente tem mais de 40 anos de experiência, incluindo a criação e administração da sua
própria empresa de consultoria por mais de vinte anos, especializada em planeamento mineiro
(a céu aberto, subterrâneo e subaquático), estimativa de recursos minerais, planeamento e
estimativa de reservas. O Sr. Valente é autor de nove livros e mais de 100 trabalhos técnicos
publicados, membro e/ou associado de várias sociedades internacionais de mineração,
nomeadamente, da SME de AIME (EUA) e CREA-MG (Brasil), Diretor de APROMIN (Brasil) e
professor (agora aposentado) da Escola de Minas de UFOP (Brasil).
Adicionalmente, o Sr. Filipe Faria, Bacharel, Licenciatura (Hon.), irá juntar-se à Empresa a tempo
integral para se tornar o vice-presidente de Exploração. Ele possui bacharel em Geologia pela
Universidade de Lourenço Marques (Moçambique) e é licenciado (Hon.) em Geologia pela

Universidade de Lisboa (Portugal). Além de ter prestado serviço de consultoria quase
exclusivamente para a Colt nos últimos anos, a sua experiência advém de mais de trinta anos na
exploração mineral e projetos de avaliação, incluindo a criação e administração da sua própria
empresa de consultoria ao longo de doze anos assim com geólogo de exploração na Riotinto
Finanças e Exploração por doze anos. O foco operacional do Sr. Faria será o desenvolvimento da
prospecção regional nas diversas áreas identificadas próximas do projeto de ouro em Boa Fé
como do projeto de tungstênio em Tabuaço, possibilitando a transição para a equipa de projeto
mineiro avançado, assim que se obtenham resultados positivos.
Por ultimo, o Conselho de Administração da Colt concordou em mudar a data representativa do
final de ano financeiro da empresa, respectivamente da data 31 de Março para 31 de
Dezembro. Assim tem-se em alinha de conta o fim de ano de atividade da Colt e das suas
subsidiárias, incluindo a recém-adquirida QSPA-Sociedade Viticola Unipessoal, Lda, resultando
na simplificação dos processos internos, com todas as filiais e unidades de negócios utilizando
os mesmos períodos de reporte. O primeiro relatório obrigatório nos termos do novo ano fiscal
será preparado e apresentação na auditoria financeira anual da Colt para os nove meses findos
a 31 de dezembro de 2011 em comparação com os 12 meses findos a 31 de março, 2011.
Sobre a Colt Resources Inc.
Colt Resources Inc. é uma empresa júnior de prospecção, Canadiana, cujo objectivo é o de
adquirir, explorar e desenvolver projetos mineiros, com enfâse nos minérios de ouro e
tungsténio. A Colt está atualmente focada nos projetos de exploração avançada em Portugal,
país onde é a maior titular de concessões mineiras.
As ações da Empresa são negociadas na TSX‐V, símbolo: GTP, na Frankfurt Stock Exchange,
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 “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 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.

