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COLT garante uma posição estratégica
na Faixa Piritosa Ibérica

Montreal, Quebec, Canada – Colt Resources Inc. (“Colt” or the “Company”) (TSXV: GTP) (FRA: P01)
(OTC Pink: COLTF) adquiriu 60% da participação da Antofagasta no projeto de zinco e cobre em
Alvalade, realizado por Avrupa Minerals Ltd., na seção em Portugal da Faixa Piritosa Ibérica.
O alvo em Sesmarias no Projeto Alvalade é o primeiro VMS (sulfuretos maciços
vulcanogênicos) descoberta na Faixa Piritosa Ibérica ("IPB") desde o início da década de 1990
(Las Cruces, Espanha e Lagoa Salgado, Portugal) que não está associado com uma mina
existente . (Ver mapa em anexo) Além disso Sesmarias está localizada sob a cobertura de
sedimentos terciários como um depósito cego. Esta descoberta tem contribuído para uma nova
interpretação de controles geológicos estruturais que são fundamentais para a compreensão de
como depósitos de VMS são formadas e localizado no IPB. Isto terá grande impacto sobre
futuros esforços de exploração ao longo da concessão de 901,9 quilómetros quadrados. Muitos
alvos adicionais na concessão ainda não foram testados deixando Colt com considerável
potencial de crescimento. Alvalade está entre 30 a 60 km ao longo das minas de Aljustrel e de
Neves Corvo. Trabalho até à data na descoberta revelou enorme e disseminada intercepta mais
de um sulfureto de 1,8 km de comprimento greve, com o buraco descoberta indica
proximidade com o potencial Orezone VMS. Notas de intersecção de furo SES010 mostram uma
verdadeira espessura interpretado entre 35 a 45m, com 0,32% Cu, Zn 1,95% e 0,61% Pb. Buraco
SES002, cerca de 500m do buraco 10 exibições 11m de espessura perfurado retornando 1,81%
Cu, Zn 4,38%, 2,57% e 0,13% Pb Sn. Estes resultados são ligeiramente mais elevados em zinco e
chumbo do que as concentrações Neves Corvo. Importante notar é a concentração de estanho,
desde Neves Corvo é exclusivo para suas concentrações muito elevadas de estanho em relação
ao world deposits 1VMS, um recurso que Sesmarias parece compartilhar. Esforços de exploração
continuaram se concentrará na expansão da zona principal, que ainda está aberta along strike
and down dip.

Colt está no processo de planeamento, em colaboração com a equipe da Avrupa Minerals,
responsável pela descoberta, um programa de perfuração de 5000m focado exclusivamente na
delineação do principal Orezone em Sesmarias. Este programa está previsto para começar em
Outubro de 2015.
A fim de ganhar sua propriedade de 60%, Colt se comprometeu com os seguintes pagamentos
programados para Antofagasta;
• UD 300.000 31 Março de 2016.
• USD 300.000 31 Março, 2017.
• USD 300.000 31 de Março de 2018.
• USD 300.000 31 de Março de 2019.
• Um pagamento final de US $ 1,2 milhões por dez 2019.
• USD 600.000 pagamento após a conclusão de um Recurso Mineral Deduzidos (como definido
no NI 43-101) de pelo menos 500.000 toneladas de concentrado de cobre.
• Um pagamento no momento da elaboração de um estudo de viabilidade em relação aos
direitos mineiros, que prevê uma taxa interna de retorno superior a 20% em uma base pósimpostos, um pagamento a Antofagasta de USD 1.000.000.
• No início da produção comercial, o pagamento de Antofagasta de USD 3.000.000.
• Colt, se assim o decidir pode fazer um pagamento em uma data anterior reduzindo o total
para US $ 6,6 milhões.
• subvenções Colt para Antofagasta uma fundição de retornos líquidos de royalties de 1% em
todos os produtos.
Ao substituir Antofagasta no acordo de opção com Avrupa Minerals, Colt está em um caminho
claro para 80% de propriedade da concessão de Alvalade.
Sr. Nikolas Perrault, Presidente e CEO da Colt, comentou: "Ao substituir Antofagasta no
acordo de opção com Avrupa Minerals, Colt está em um caminho claro para 80% de
propriedade da concessão Alvalade. Estamos extremamente satisfeitos com esta última
aquisição que se baseia na fundação existente da Colt em Portugal. Teremos sinergias com as
operações existentes. Esta aquisição dá à empresa o acesso a um US $ 6500.000 (aproximados)
de banco de dados geológicos e informações legado perfuração de esforços de exploração
anteriores na área de concessão. "
1. Os depósitos de sulfuretos maciços hospedado-vulcânicas da Faixa Piritosa Ibérica. Deposita
Mineralium (1998) 33: 11

Sobre Avrupa Minerals Ltd.
Avrupa Minerals Ltd. é uma empresa de mineração júnior com foco em exploração e
desenvolvimento orientada para o crescimento focado na descoberta, usando um modelo

gerador de perspectiva, de depósitos minerais valiosos em regiões politicamente estáveis e
prospectivas da Europa, incluindo Portugal, Kosovo e Alemanha.
Sobre Colt Resources Inc.
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.
SRK (ES) Managing Director - Gareth O'Donovan CEng MSc BA (Hons) FIMMM FGS, é um
geólogo qualificado, independente, tal como definido no NI 43-101, para projectos da Colt em
Portugal. O Sr. O'Donovan analisou o conteúdo deste comunicado de imprensa, e consente
com as informações fornecidas e da forma e contexto em que aparece.
Ações comerciais da Companhia na TSX-V, símbolo: GTP; Bolsa de Frankfurt, símbolo: P01; e,
a OTCQX, símbolo: COLTF.
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Figura 1
Localização de Sesmarias em relação aos principais locais de minas IPB

Figura 2
Alvo das Sondagens em Sesmarias

