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A Colt Resources assina Acordo de Consórcio com a Contécnica Consultoria Técnica para o Projecto de Ouro de Penedono, no norte de
Portugal.
A Colt Resources Inc., Montreal, Québec, ("Colt" ou a "Empresa") (TSXV: GTP) (FRA: P01) (OTCQX:
COLTF) anuncia que assinou um acordo de consórcio com a empresa privada brasileira Contécnica Consultoria Técnica, Ltda. ("Contécnica") pelo qual a Colt e a Contécnica irão desenvolver em
conjunto o projecto aurífero da Colt em Penedono, localizada no norte de Portugal. A transação
está sujeita à aprovação do Ministério Português da Economia e do Trabalho, por proposta da
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).
Resumo da transação
O acordo de consórcio refere que a Colt e a Contécnica irão apresentar à DGEG um pedido
conjunto para uma Licença de Exploração Experimental abrangendo o projeto de ouro de
Penedono.
O acordo entre a Colt e a Contécnica refere que após a concessão de Licença de Exploração
Experimental ao consórcio Colt-Contécnica pela DGEG, a Contécnica pagará à Colt €50.000 e
investirá um mínimo de €2.000.000 em três anos, para adquirir uma participação de 51% no
consórcio enquanto a Colt manterá a propriedade dos restantes 49% do projecto. Os consultores
geológicos e de engenharia da Contécnica realizaram visitas de “due diligence” ao projecto, e aos
escritórios da Empresa na Beloura (Sintra) e Penedono e receberam uma cópia da base de dados da
empresa relativa a este projecto. A Colt irá contribuir com a gestão de negócios, estratégica e
jurídica enquanto a Contécnica contribuirá com a gestão financeira, técnica e operacional do
projeto aurífero de Penedono.
Nikolas Perrault, Presidente e CEO da Colt, comentou: "Estamos muito satisfeitos com este acordo
que permite à Empresa avançar significativamente com o seu Projeto de Ouro de Penedono. Este
acordo permite à Colt manter uma parte substancial da propriedade neste projecto e ao mesmo
tempo preservar a sua exposição ao seu potencial de valorização. A Empresa continuará a
concentrar a maior parte de seus recursos internos nos seus projectos em estágio avançado de Boa
Fé-Montemor e Tabuaço. "

Sobre a Contécnica – Consultoria Técnica Ltda.
CONTÉCNICA é uma empresa de consultoria de engenharia, fundada em 1987, com o objetivo de
desenvolver projetos, planos e programas multidisciplinares integrados de engenharia. A empresa
trabalha nos principais projetos de infraestrutura no Brasil, incluindo caminho-de-ferro, estradas,
minas, energia, abastecimento de água, meio ambiente e outras áreas, com escritórios em todos os
estados do país. Com mais de 1.000 funcionários e 25 anos de experiência, a empresa tem uma
política destinada a satisfazer as necessidades e expectativas de seus clientes e parceiros.
Resignação de Diretor
A Colt também anuncia que o Sr. Donald JP Ziraldo deixará de fazer parte do Conselho de
Administração da Empresa. No entanto o seu envolvimento com a Colt continuará como Diretor da
QSPA, quinta de Vinho do Porto com a marca “ Senhora do Convento”, subsidiária integral da Colt.
(www.senhoradoconvento.com)
Correção do comunicado à imprensa de 27 de Agosto de 2012
A Colt gostaria de fazer uma correcção ao seu comunicado de imprensa datado de 27 de agosto de
2012. O título e tabela, juntos ao mapa para o depósito de Chaminé, destacava os resultados para a
sondagem BFCH-12-036 como sendo de 15.16m (de 0.00m para 15.16m) com teor de 2,78 g/t Au,
incluindo 4.07m (de 4.14m a 8.21m) com teor de 15.59g/t Au. O texto correto ter deve ser 15.16m
(de 0.00m para 15.16m) com teor de 2,78 g/t Au, incluindo 6.76m (de 4.14m para 10.90m) com
teor de 5,04 g/t Au. O erro resultou de uma transcrição errada e foram implementadas medidas
para evitar a reincidência.
Sobre a Colt Resources Inc.
Colt Resources Inc. é uma empresa Canadiana júnior de prospecção, cujo objectivo é o de adquirir,
explorar e desenvolver projectos mineiros, com ênfase 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 de prospecção.

As acções 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.

