Correntes
Pernambuco - PE
Histórico
A origem do nome do município vem de um rio de 3 nascentes (que se chama 3 correntes)
e tem a denominação de rio das Correntes. Aí onde existiu uma fazenda de plantação de cereais,
pelos anos de 1826, o capitão Antônio Machado Dias, fixou-se com sua família e uns cem
escravos.
A vila de Correntes fora criada pela lei provincial nº204, de julho de 1848, o primeiro
território desmembrado do município de Garanhuns, que passava à categoria de município.
Gentílico: correntense ou correntino
Formação Administrativa
Elevado à categoria de vila com a denominação de Correntes, pela lei provincial nº 204, de
26-07-1848, desmembrado de Garanhuns.
Pela lei provincial nº 239, de 30-05-1849, a vila foi extinta, sendo seu território anexado ao
município de Garanhuns.
Elevado novamente à categoria de vila com a denominação de Correntes, pela lei º 1243, de
27-05-1879. Instalada em 27-08-1883.
Pela lei municipal nº 30, de 15-01-1896, é criado o distrito de Lagoa do Emídio e anexado
ao município de Correntes.
Elevado à condição de cidade e sede do município com a denominação de Correntes, pela
nº 991, de 01-07-1909.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 2
distritos: Correntes e Lagoa do Emídio.
Pela lei municipal nº 39, de 13-01-1917, foram criados os distritos de Lagoa do Ouro e
Poço Comprido e anexado ao município de Correntes.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 4
distritos: Correntes, Lagoa do Emídio, Lagoa do Ouro e Poço Comprido.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual 235, de 09-12-1938, o distrito de Lagoa do Emídio tomou o nome
de Igapó e Lagoa do Ouro a denominar-se Igatuá.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 4 distritos:
Correntes, Igapó (ex-Lagoa do Emídio), Igatuá (ex-Lagoa do Ouro) e Poço Comprido.
Pela lei estadual nº 3041, de 07-05-1958, o distrito de Igatuá voltou a chamar-se Lagoa do
Ouro.
Pela lei estadual nº 3335, de 31-12-1958, desmembra do município de Correntes os distritos
de Lagoa do Ouro (ex-Igatuá) e Igapó, para constituir o novo município de Lagoa do Ouro.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos:
Correntes e Paço Comprido.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

