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Estimativa inicial dos recursos dos depósitos de Chaminé e Casas Novas,
do Projecto Aurífero de Boa Fé, Sudeste de Portugal, propriedade da Colt
Resources, de acordo com o NI 43-101.
A Colt Resources Inc., Montréal, Québec (“Colt” ou a “Empresa”) (TSXV: GTP) (FRA: P01) (OTCQX:
COLTF) anuncia os detalhes de uma estimativa inicial dos recursos dos depósitos de Chaminé e
Casas Novas. Estes localizam-se na área do Projecto Aurífero de Boa Fé, ao abrigo de Licença
Experimental Mineira (“LEM”), a 95km a este de Lisboa, da qual a empresa é a única proprietária. A
LEM de Boa Fé está totalmente circundada pela concessão para pesquisa de Montemor-o-Novo
(732km2), também ela inteiramente propriedade da Colt. A estimativa inicial dos recursos foi
realizada pela empresa SRK Consulting (U.S) Inc. (“SRK”). Os mesmos são aqui reportados de
acordo com as normas definidas pelo Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum
(CIM) e detalhadas no National Instrument 43-101. A data base da estimativa dos recursos minerais
é 1 de Julho de 2012.
Estimativa de Recursos - Sumário
Os recursos minerais de Chaminé e Casas Novas foram estimados, de forma independente, pela
SRK em 4.233.000 ton com um teor médio de 1,57g/ton em ouro, classificados como recursos
minerais indicados. A estes devem ser adicionadas 209.000 ton com teor médio de 2,36g/ton em
ouro, classificadas como recursos minerais inferidos. Os recursos foram declarados para valores
superiores a um teor de corte de 0,4 g/ton de ouro, contidos no interior dos sólidos definidos como
potencialmente exploráveis do ponto de vista mineiro, de forma económica.
“Estamos muito satisfeitos com esta estimativa inicial, que reflecte o trabalho desenvolvido nos
primeiros dois depósitos alvo, nos quais temos vindo a concentrar os nossos esforços desde o início
dos trabalhos de prospecção, iniciados em Novembro de 2011. A nossa estratégia inicial foi a de
focar os trabalhos em áreas anteriormente pesquisadas, nas quais os recursos com ouro já haviam
sido identificados historicamente. Durante este curto período de tempo, o objectivo tem sido o de
compreender, de forma aprofundada, os mecanismos da mineralização. Nesta primeira fase,
reunimos uma equipa de profissionais experientes nas áreas da geologia e engenharia de minas, ao
mesmo tempo que estruturámos os mecanismos necessários para, de forma eficaz, pesquisar e
definir os recursos que se estendem ao longo da faixa mineralizada, que se sabe ter uma extensão
de mais de 30km. À medida que avançamos para a próxima fase, a de expansão dos recursos,
conjuntamente com a prospecção regional, sentimo-nos confiantes de que o fazemos sobre uma

base de conhecimento sólida e de que os projectos de Boa Fé / Montemor irão desenvolver-se em
distritos mineiros de classe mundial.”, declarou Nikolas Perrault, presidente e CEO da Colt
Resources.
O mesmo acrescentou ainda: “Cumprimos três objectivos significativos durante esta fase inicial dos
trabalhos na nossa concessão de Boa Fé, da qual somos o único proprietário, 1) validámos a
extensa base de dados histórica; 2)produzimos uma estimativa inicial, à luz do NI 43-101, com foco
nas onças de ouro localizadas a pequenas profundidades, que podem, rapidamente, ser alvo de
produção; e 3) identificámos várias áreas que permitirão uma rápida expansão dos recursos, tanto
na área licenciada de Boa Fé como na concessão de Montemor (Figura 1). A nossa equipa já deu
início aos trabalhos definidos para demonstrar a profundidade e orientação da extensão das
recursos que estão a ser publicados e já identificou várias áreas mineralizadas adicionais dentro das
nossas concessões auríferas. Os comunicados publicados recentemente têm salientado os
resultados positivos, que temos vindo a obter nestes novos alvos, resultados esses que servirão de
base para as futuras estimativas de recursos.”
O Presidente e CEO da Empresa concluiu dizendo que: “Quando começámos os trabalhos em Boa
Fé, em Novembro de 2011, prometemos aos nossos acionistas que iriamos publicar uma estimativa
de recursos inicial, compatível com o NI 43-101, em meados do ano de 2012. Tal como com o nosso
Projecto de Tungsténio em Tabuaço, decidimos, nesta fase inicial, focarmo-nos numa área
relativamente pequena (ainda assim razoavelmente bem prospectada) deste grande sistema
mineralizado, por forma a cumprirmos a nossa promessa nesse período de tempo limitado. Já
começámos a expandir os trabalhos de modo a incluir os depósitos próximos, dos quais se destacam
os depósitos de Banhos, Braços, Covas e Ligeiro, e iremos reportar os recursos assim que os
trabalhos estiverem concluídos. Iremos continuar a aumentar o número de depósitos em estudo, e a
procurar agressivamente novos depósitos, na medida em que avançarmos neste muito
emocionante sistema aurífero de grande escala.”
Estimativa de Recursos de Boa Fé
Foram fornecidas à consultora SRK as bases de dados com as sondagens e as trincheiras,
organizadas de forma clara, bem como os sólidos tri-dimensionais interpretativos dos depósitos de
Chaminé e Casas Novas, desenhados pela Colt Resources e empresas antecessoras. Estas bases de
dados e sólidos 3D constituem as informações suporte para a estimativa dos recursos apresentados
neste documento. A modelação geológica foi realizada no software mineiro GemcomTM (“GEMS”).
Adicionalmente, a SRK realizou a estimativa e modelação dos teores e posterior planeamento da
corta mineira nos softwares Maptek Vulcan ™ (“Vulcan”) e Gemcom™ Whittle (“Whittle”).
A tabela seguinte (Tabela 1) sintetiza os Recursos Minerais in situ, com teor de corte em 0,4 g/ton
de ouro, e contidos nas cortas potencialmente exploráveis, do ponto de vista mineiro, de acordo
com os modelos de mineralização definidos para ambos os depósitos. A classificação dos Recursos
Minerais realizada está baseada na qualidade do controlo dos dados, continuidade geológica e
espaçamento entre sondagens. A estimativa obtida tem razoáveis perspectivas para uma eventual

extracção económica, uma vez que está constrangida a um teor de corte baseado em custos de
exploração a céu aberto e tratamento razoáveis.
Tabela 1: Declaração dos Recursos dos depósitos de Chaminé e Casas pertencentes ao Projecto
de Boa Fé, Região do Alentejo, Portugal: SRK Consulting (U.S.) Inc, 1 de Julho de 2012*
Depósito
Chaminé
Casas Novas
Total Indicado
Chaminé
Casas Novas
Total Inferido

Classificação
Indicadas

Inferidas

Quantidade
Toneladas
1.207.000
3.026.000
4.233.000
4.000
205.000
209.000

Teor médio
Au (g/t)
2,00
1,40
1,57
3,14
2,34
2,36

Quantidade de metal
Au (Oz)
77.000
137.000
214.000
400
15.000
15.400

Notas*
(1) Recursos Minerais não são Reservas Minerais, porque não foi demonstrada a sua viabilidade económica. Não há
qualquer certeza de que a totalidade, ou parte, dos Recursos Minerais estimados venha a transformar-se em Reserva
Mineral.
(2) Os Recursos declarados são considerados contidos no interior dos sólidos definidos como potencialmente
exploráveis do ponto de vista mineiro, de forma económica, para um teor de corte de 0,4 g/ton de ouro. Foi assumida
uma densidade constante de 2,70 para ambos os modelos de blocos.
(3) A optimização da corta de exploração está baseada no preço do ouro em US$1.560/oz , em 90% como taxa de
recuperação metalúrgica, no custo de extracção mineira de US$2.00/t e no custo de processamento de US$18.00/t.
4) A tonelagem do recurso mineral, bem como a quantidade de metal foram arredondados, de forma a reflectir a
precisão da estimativa, e, por isso, algumas somas de números podem não coincidir, devido a esse mesmo
arredondamento.
(5) A tonelagem e o teor do recurso mineral são descritos como não diluídos e mostram o potencial mineiro com
bancadas de exploração com 2 metros de altura.
(6) As onças de ouro apresentadas são in situ e não incluem a perda pela recuperação metalúrgica.

Os recursos minerais apresentados estão em concordância com o NI 43-101 da Canadian Securities
Administrators (“CSA”) e foram classificados de acordo com os padrões definidos pelo Canadian
Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (“CIM”), “CIM Definition Standards – For Mineral
Resources and Mineral Reserves”(Normas para Declaração de Recursos e Reservas Minerais).
Esta estimativa inicial foi levada a cabo pelo Geólogo Jeffrey Volk (M.Sc. C.P.G., FAusIMM, Principal
Resource Geologist) da SRK, que reviu toda a informação geológica pertinente, com suficiente
detalhe, de forma a justificar a informação incorporada na estimativa de recursos minerais. Volk
assume a posição de “Independent Qualified Person” (Pessoa Qualificada Independente), tal como
expresso no NI 43-101 e é o responsável pela estimativa dos recursos minerais apresentada neste
documento.

Foram construídos modelos de blocos de dimensão 10m (X) x 10m (Y) x 2m (Z) para os dois
depósitos no software VulcanTM. Os teores dos blocos foram estimados com recurso à ferramenta
Inverso do Quadrado das Distâncias (IQD), usando amostras compósitas de 2m, ao longo das
sondagens. A estimativa dos teores foi limitada a um sólido envolvente da zona mineralizada cujo
teor de corte é de 0,2g/ton de ouro. Os modelos de blocos resultantes foram posteriormente
importados para o Whittle para a optimização das cortas mineiras.
Controle e garantia de qualidade dos dados (“QA/QC”)
Todos os testemunhos são transportados por trabalhadores da Empresa, desde o local das
sondagens até ao armazém da Colt, que está sob vigilância, para se proceder ao log (identificação e
registro) e amostragem dos mesmos. Os intervalos de amostragem são definidos após o log das
sondagens e a determinação das zonas com probabilidade de conter elevados teores, com base na
mineralização visível e estruturas favoráveis. Metade do testemunho é enviado para análise,
enquanto que a outra metade é armazenada, em caixas devidamente identificadas e próprias para
o efeito, para futuras referências.
As amostras das trincheiras são recolhidas da rocha exposta, na base das trincheiras abertas com
escavadoras, após a correcta limpeza e mapeamento. As amostras são recolhidas com recurso a
martelo e cisel, e são geralmente de dois metros (m) de comprimento e 10 centímetros (cm) de
largura. As amostras das trincheiras são ensacadas e identificadas in situ e enviadas para análise.
Todas as amostras são enviadas por correio expresso para a instalação da ALS Chemex em Sevilha,
Espanha, onde são sujeitas aos procedimentos de preparação. As polpas resultantes destes
processos são enviadas pela ALS para o seu laboratório na Roménia, para análises específicas ao
ouro e ensaios de rotina multi-elemento ICP. Todas as amostras são analisadas para ouro, através
do método “Au-AA23” (Au por fire assay, 30g de peso de amostra nominal). O limite de detecção
deste método de análise é de 5ppb. De todas as amostras com teores superiores a 3ppm, as polpas
são re-analisadas pelo método “Au – GRA21” (Au fire assay e acabamento gravimétrico, 30g de
peso de amostra nominal). O intervalo de detecção deste método é de 0,05-1.000ppm.
A Colt introduz, regularmente, amostras padrão e estéreis nos conjuntos de amostras enviados
para laboratório, adicionalmente ao controlo de qualidade interno, que é feito pelo próprio
laboratório, obtido, também, com a introdução de amostras padrão e duplicados. Os resultados do
QA/QC da Empresa revelam-se, até à data, aceitáveis de acordo com as normas estabelecidas.
Próximas etapas do Projecto de Boa Fé


Está prevista uma aceleração nas sondagens, uma vez que o número de equipamentos irá
aumentar durante o Verão. O foco dos trabalhos será o de expandir a mineralização conhecida dos
depósitos de Chaminé e Casas Novas e testar outros depósitos conhecidos, previamente






identificados na área licenciada de Boa Fé. Iremos também avaliar outros depósitos na área
concessionada de Montemor, de muito maiores dimensões que a zona licenciada de Boa Fé, da
qual a Colt é também a única proprietária.
Dar-se-á continuidade aos estudos de impacte ambiental, de forma a optimizar as instalações
mineiras e de processamento, e minimizar o respectivo impacte.
A campanha de sondagens geotécnicas será iniciada, de modo a testar as condições do solo e
determinar os ângulos de talude óptimos.
Serão recolhidas amostras de grande volume, de modo a permitir testes metalúrgicos mais
detalhados, para uma melhoraria nas recuperações e ajuda na idealização de métodos de
processamento optimizados.
Está agendada a preparação de uma actualização da estimativa dos recursos de Boa Fé para o
primeiro trimestre de 2013.
A SRK, com contribuições da Colt em secções específicas, será a autora de um relatório técnico
compatível com o NI 43-101 sobre a Estimativa dos Recursos Minerais para o Projecto Aurífero de
Boa Fé, a ser apresentado num prazo de 45 dias após a data deste comunicado à imprensa.

Sobre a Colt Resources Inc.
Colt Resources Inc. é uma empresa júnior de prospecção, Canadiana, cujo objectivo é o de adquirir,
explorar e desenvolver projectos mineiros, com enfase nos minérios de ouro e tungsténio. A Colt
está actualmente focada nos projectos de exploração avançada em Portugal, país onde é a maior
titular de concessões mineiras.
Jeffrey Volk, Geólogo de Recursos Principal, M.Sc. C.P.G., FAusIMM, é o profissional independente
e qualificado, tal como definido no NI 43-101, para a estimativa dos recursos dos depósitos de
Chaminé e Casas Novas. O Dr. Volk reviu o conteúdo deste comunicado e consente com a
informação fornecida, na forma e contexto em que ela aparece.

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 “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.

Figura 1: Imagem em planta com a localização dos depósitos de Chaminé e Casas Novas. Outras zonas previamente identificadas como
contendo mineralizações auríferas, e que estão actualmente a ser pesquisadas, estão também ilustradas.

