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NA TRILHA DA 
MISSÃO CRULS

Uma releitura dos 
Caminhamentos da 

Expedição Exploradora 
do Planalto Central

de 07 de setembro de 2017 
a 20 de março de 2018

ProgramaçãoReleitura dos Caminhamentos

Realizar uma expedição, composta por uma
equipe de pesquisadores para fazer uma
releitura dos caminhamentos percorridos pela
Comissão Exploradora do Planalto Central
(1892 a 1893) na região que deu origem ao DF.

Os membros dessa expedição irão visitar
áreas nos quatro vértices (Noroeste, Nordeste,
Sudoeste e Sudeste) do quadrilátero Cruls, no
decorrer dos anos de 2017 e 2018, registrando
informações relevantes sobre a história, flora,
hidrografia e literatura dessas localidades.

Trechos originais e preservados dos
Caminhamentos percorridos pelos membros da
Comissão Exploradora do Planalto Central, se-
rão trilhados com a realização de Caminhadas.

A equipe de pesquisadores será formada
por personagens atuantes e reconhecidos em
diversas áreas de conhecimento, no Distrito
Federal e RIDE.

1- Homenagem ao 
Sr. Viriato de Castro (pós-morte) em 
reconhecimento a sua participação

como guia da Missão Cruls. 

2 - Caminhadas sobre trilhas   preservadas 
percorridas pela Expedição  Exploradora do 

Planalto Central.
3 - Visita aos  vértices  NE,  NW,  SE e  SW., da 

área demarcada  para abrigar o novo   DF.
4 - Exposições

5 - Sessão Solene  na Câmara de Vereadores 
de Formosa, precedida por uma caminhada  
caracterizada com indumentária da época, 

acompanhada por uma tropa.
6- Entrega da Comenda Visconde

de Porto Seguro aos expedicionários.
7- Lançamento do vértice  NE (Nordeste) na 

região do Rio Itiquira, em Formosa/GO.
8- Evento de encerramento: dia 20 de 
março/2018  (Dia Mundial da Água).

Viriato de Castro: o último a direita da foto.
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Dia 09 de agosto de 2017

Lagoa Feia - Formosa/GO
Brasil

Lagoa Mestre d’Armas - Planaltina/DF

Deste  Planalto, porém, a única  parte à qual cabe a 

denominação de central é aquela que se acha nas 

proximidades dos  Pirineus, no Estado de Goiás, não 

somente por ser , na realidade a mais próxima do 

centro do Brasil, como também, por se acharem  aí 

as cabeceira de alguns dos

mais caudalosos rios do sistema

hidrográfico brasileiro,isto é, 

o Tocantins, o São Francisco

e o Paraná.

Luis Cruls

Caminhamentos :  Sobradinho, Mestre d’Armas e Formosa da Imperatriz.


