Revista GeoNordeste
NOTA EDITORIAL

Formada por doze artigos e três textos da seção memória, a primeira edição do ano 2022 da Revista
GeoNordeste trata de temas, recortes espaciais e abordagens variadas no tocante à análise regional,
demografia, relação campo-cidade, epistemologia da geografia, indústria, turismo, dinâmica
ambiental e geotecnologias.
A seção memória está composta por dois textos associados ao professor Manuel Correia de
Andrade, em comemoração dos seus 100 anos de nascimento, e um trabalho da professora Maria
Geralda de Almeida. A republicação de textos é uma homenagem a esses dois intelectuais que
muito engradecem a geografia brasileira. Já o artigo do professor Dr. José Wellinton Carvalho Vilar
é um reconhecimento e uma forma de agradecimento pela contribuição do professor Manuel
Correia ao processo de consolidação do Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGEO) da
Universidade Federal de Sergipe (UFS).
A profª Drª Maria Geralda de Almeida nos deixou em 19 de março do corrente ano, exatamente no
momento do fechamento da presente edição, mas sempre esteve e sempre estará entre nós da
GeoNordeste e do grupo que faz o PPGEO da UFS, seja pelos artigos, livros ou capítulos de livros e
pela vasta produção, seja pelo papel inesquecível como avaliadora, conselheira, professora,
orientadora e geógrafa pesquisadora. Essa edição está dedicada ao seu trabalho, à sua grandeza
enquanto ser humano e geógrafa comprometida, ao seu olhar acurado da realidade social, à sua
geograficidade única e à sua leveza na condução dos fazeres geográficos. O PPGEO da UFS e,
seguramente, as Universidades Federais do Acre (UFAC), do Ceará (UFC) e de Goiás (UFG), por
onde nossa querida professora exerceu atividades docentes, de pesquisa e extensão, agradecem e
reconhecem seu trabalho e sua contribuição para um mundo melhor e para uma geografia mais
humana e cultural. Maria Geralda de Almeida, presente!
Boa leitura a todos!
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