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Texto: Brasão das armas 
 

O símbolo que se encontra no centro da bandeira do México é inspirado na lenda asteca da 
fundação da cidade de Tenochtitlan. De acordo com essa lenda, os povos astecas, ainda 
em situação de nomadismo buscavam um sinal de onde deveriam erguer sua civilização. O 
deus da guerra Huitzilopochtli ordenou que eles procurassem por uma águia pousada em 
cima de um cacto que crescia sobre uma rocha submersa num lago. Segundo a lenda, o 
pássaro teria no bico uma serpente. Depois de muitos anos na busca por esse sinal, 
encontraram a águia em uma ilha no pantanoso lago de Texcoco. Naquele local ergueram 
sua capital Tenochtitlan. 
 
 
 

Texto: Um palácio e muitas histórias 
 
 O Palácio Nacional do México está longe de ter sido apenas a sede do poder executivo do 
país. Ele é símbolo vivo da vida política do país antes mesmo da instalação dos vice-reinos. 
O prédio que conta com um piso quadrangular com cerca de 200 metros de lado é marcado 
por uma história que remonta ao período pré-colonial. 
Antes da chegada dos europeus à América, no local, estava erguido o centro político do 
Império Asteca, o Palácio de Moctezuma, que ocupava uma extensão idêntica a que ocupa 
o prédio atual, que traz consigo a memória da vida política do México. Ali viveu ou passou 
vice-reis, invasores estrangeiros, presidentes, ditadores e imperadores e revolucionários 
como Pancho Villa e Emiliano Zapata. 
Após a chegada dos europeus, o prédio foi destruído em meio à guerra de conquista de 
Tenochtitlan e foi erguido sobre suas ruínas um novo grande palácio, sob o comando de 
Hernán Cortés e que se tornou a sede do vice-reino da Nova Espanha. 
Da sua construção por Hernán Cortés até os dias atuais, o Palácio sofreu alterações em               
sua estrutura onde podem ser percebidas as características dos vários governos que o             
México vivenciou ao longo da sua história. Atualmente o Palácio que foi sede de vários               
governos mexicanos funciona como Museu. A casa presidencial foi transferida para o            
Palácio Presidencial de Los Pinos, no Bosque de Chapultepec. 
Quem visita o Palácio Nacional encontra entre os muitos espaços disponíveis para visita, os              
que guardam os famosos murais de Diego Rivera, que foram pintados pelo artista ao longo               
da escadaria principal e nos corredores do pátio central. Esses murais contam a História do               
México desde o momento da chegada dos colonizadores espanhóis até o pensamento            
revolucionário do século XX. 
 


