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Actualização de resultados de projectos em Portugal
A Colt Resources Inc., Montreal, Quebeque, Canadá ‐ ("Colt" ou a "Empresa") (TSXV: GTP) (FRA:
P01) (OTCQX: COLTF) anuncia a conclusão da primeira fase da campanha de sondagens iniciada em
Novembro de 2013, destinada a apoiar os estudos de viabilidade económica dos seus dois
principais projetos localizados em Portugal.
As sondagens recomeçaram no projeto de ouro de Boa Fé, localizado no sul do País, e no projecto
de tungsténio de Tabuaço, localizado a norte. Durante 2013, foram relatados PEAs positivos para
ambos os projetos. Estes incluem "A Avaliação Económica Preliminar do Projecto de Ouro de Boa
Fé, Portugal", datado de 7 de maio de 2013 e "A Avaliação Económica Preliminar sobre o Projeto de
Tungsténio de Tabuaço, Portugal" de 1 de Outubro de 2013. Estes resultados suportam a decisão
da Empresa de avançar com os estudos de viabilidade económica e desenvolvimento das minas.
O programa de sondagem que foi recentemente iniciado foi projectado para melhorar a confiança
em recursos reportados anteriormente e já alcançou um total de 4388m, de um total de 10.000m a
ser concluído durante o primeiro semestre de 2014. Todos os testemunhos foram registados e
amostrados. As amostras estão a ser preparadas para serem enviadas para o laboratório na
Espanha.
Projecto

Furos Completados

Total em Metros

Projecto de Ouro de Boa
Fé

32

1813m

Projecto de Tungsténio de
Tabuaço

22

2575m

Total

54

4388m

A Colt também anuncia que o trabalho necessário para completar os pedidos de licenciamento de
exploração em ambos os projectos está a avançar. A colecta de dados e o trabalho de
monitorização ambiental do EIA para ambos os projectos está em andamento. A Colt tem o
compromisso de mitigar o impacto da exploração sobre o meio ambiente. A Empresa está a

estudar métodos ideais de exploração e processamento que resultarão em recuperações
avançadas de metais, garantindo que os resíduos não são uma ameaça no futuro.
Projetos JV da Colt
Uma campanha de sondagens iniciou‐se na concessão de Santo António, actualmente a ser gerida
pela nossa parceira de Joint Venture, a empresa brasileira Contécnica (veja o comunicado à
imprensa de 4 de Setembro de 2012). Os resultados dos estudos a serem realizados nas
escombreiras auríferas da antiga mina de Santo António, Penedono, serão publicados
oportunamente.
Um programa de sondagens de 2000m está a ser planeado para começar em breve na licença JV de
Borba, atualmente a ser gerido pelo nosso parceiro de Joint Venture, a empresa britânica Star
Mining (veja o comunicado à imprensa de 25 de Fevereiro de 2013).
A Colt tem a intenção de buscar novas oportunidades para negociar acordos de JV adicionais, para
desenvolver projectos de prospecção, em fase inicial, em Portugal.
Sobre a Colt Resources Inc.
A Colt Resources Inc. (www.coltresources.com) é uma empresa mineira canadiana envolvida na
aquisição, prospecção e desenvolvimento de projetos mineiros, com ênfase em ouro e tungsténio.
Hoje está focada em projectos de prospecção em estágio avançado em Portugal e em assegurar
outros projectos em estágio similar.
O Sr. Gareth O'Donovan CEng MSc BA (Hons) FIMMM FGS, diretor executivo da SRK (ES), é a pessoa
qualificada, independente, conforme definido no NI 43‐101, para os projetos da Colt em Portugal.
O Sr. O'Donovan analisou o conteúdo deste comunicado à imprensa e consente com as
informações fornecidas, na forma e contexto em que elas aparecem.
As ações comerciais da Empresa são negociadas na TSX‐V, símbolo: GTP; na Bolsa 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 annual information form 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.

