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Concessão com elevado potencial mineiro regressa à Colt

Montreal, Quebec, Canada – A Colt Resources Inc. (“Colt” or the “Company”) (TSXV: GTP) (FRA: P01)
(OTCPink: COLTF) anuncia que foi informada pela Sunrise Resources Ltd. ("Sunrise") que esta empresa não
irá prosseguir com o Contrato de Opção de 26 de Março de 2015 relativo à concessão com elevado potencial
mineiro localizada na B.C., Canadá. Nas condições actuais do mercado, a Sunrise foi incapaz de satisfazer as
exigências da TSX Venture Exchange necessárias para o financiamento.
A empresa anuncia que irá agora prosseguir de forma independente com as recomendações de trabalho
propostas para a concessão. O trabalho proposto consistirá inicialmente em testes metalúrgicos em
testemunhos de sondagens representativos, com base nos programas de perfuração de 2005 e 2007, na
zona K7. Este trabalho metalúrgico está orçamentado em US $ 50.000 e será suficiente para prorrogar a
validade das concessões por mais 5 anos.
A concessão inclui na zona K7 um depósito de sulfuretos maciços, com teores muito atraentes. Ele está
localizado a norte de Kamloops, B.C. e aflora em um local facilmente acessível.
A Empresa estima que a zona K7 terá 375.000 toneladas com uma média de 4 g/t de ouro, 55 g/t de prata,
0,5% de cobre, 4,8% de chumbo e 6,1% de zinco, estimativa histórica esta que poderá ser usada para efeitos
das normas NI 43-101. Os programas de perfuração de 2005 e 2007 totalizaram 3.100 m de perfuração,
adicionais. Um relatório independente NI 43-101 foi recentemente concluído validando os resultados de
perfurações anteriores. Nenhuma estimativa de recursos foi preparada. A empresa alerta os investidores de
que uma pessoa qualificada (na acepção do NI 43-101) não realizou qualquer trabalho para verificar as
estimativas históricas mencionadas acima. A Empresa não está considerando a estimativa histórica como
recursos minerais actuais.

A Empresa está muito animada com as estimativas anteriores de tonelagem e teor e antecipa resultados
positivos a partir da próxima fase de testes metalúrgicos. Se estes resultados iniciais confirmarem o
potencial para a extracção económica dos metais contidos, a Empresa irá investigar locais (em B.C.) para
instalações de moagem e potenciais compradores de concentrado.

Sobre a Colt Resources
A Colt Resources Inc. (www.coltresources.com) é uma empresa mineira canadiana envolvida na aquisição,
prospecção e desenvolvimento de projectos mineiros com ênfase em ouro e tungsténio. Hoje está focada
em projectos mineiros em estágio avançado em Portugal, onde é uma das maiores detentoras de direitos
mineiros.
O Sr. J.W. Murton, P. Eng. é a pessoa qualificada responsável pelas informações técnicas contidas neste
comunicado à imprensa. O Sr. Murton é membro do conselho consultivo da Colt Resources Inc. O Sr. Murton
também preparou o conteúdo científico e técnico desta nota de imprensa.
Nem a TSX Venture Exchange nem o seu “Regulation Services Provider” (como o termo é definido nas
políticas da TSX Venture Exchange) aceita responsabilidade pela adequação ou precisão desta nota de
imprensa.
As acções comerciais da Companhia são transaccionadas na TSX-V, símbolo: GTP; Bolsa de Frankfurt,
símbolo: P01; e, na OTC rosa, símbolo: COLTF.
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