
Proposta de painel para a Celtic Conference in Classics (Coimbra 11-14 Julho, 2023) 

 

Tema: Recepção de Homero na Cultura Ibero-Americana Contemporânea 

Organizadores: Christian Werner, Graciela Zecchin de Fasano, Maria António Hörster, Maria 

de Fátima Silva, Marta González González 

 

Apresentação  

 Homero tem granjeado, na produção literária contemporânea, uma merecida atenção, 

responsável por uma bibliografia já abundante e de qualidade. No entanto, o contributo que o 

espaço ibero-americano tem dado para este património é ainda restrito e talvez desgarrado. 

Importa, por isso, congregar esforços de modo a acrescentar à bibliografia internacional sobre 

recepção de Homero uma contribuição específica. Esse é o nosso propósito. 

 Serão bem vindas colaborações que abordem temas como: Homero símbolo da criação 

poética, os valores de que a Ilíada e a Odisseia são referência, os heróis que lhes servem de 

paradigma, estratégias formais e narrativas da épica homérica ... expressos em autores 

contemporâneos (finais do séc. XIX, séc. XX-XXI) do universo ibero-americano.     

 

Orientações da organização central da Celtic Conference 

Participantes no painel – entre 10-15 

Modelo – presencial e misto 

Línguas oficiais – português, castelhano e inglês 

 

Constituição do painel 

-Cada um dos organizadores assumirá uma apresentação e dirigirá também alguns convites a 

colegas do respetivo terreno cuja intervenção pareça relevante - idealmente 3 intervenções de 

cada um dos blocos – Portugal, Espanha, Brasil e países sul-americanos de língua espanhola – 

num total de 12. 

-A esse núcleo, que assegura a diversidade das propostas cobrindo o espaço geográfico e 

cultural em causa, o painel está aberto, através de um call for papers, a outras propostas. Por 

essa via se poderá compor um total próximo de 15 oradores, como a organização geral 

recomenda.  

 

 

 



Panel proposal for the Celtic Conference in Classics (11-14th July 2023) 

Theme: Reception of Homer in Contemporary Ibero-American Culture 

Organizers: Christian Werner, Graciela Zecchin de Fasano, Maria António Hörster, Maria de 

Fátima Silva, Marta González González 

 

Presentation  

 In contemporary literary production, Homer has deservedly received attention, 

responsible for an already abundant and high-quality bibliography. However, the contribution 

that the Ibero-American area has made to this heritage is still restricted and perhaps disjointed. 

It is therefore important to join forces in order to add a specific contribution to the international 

bibliography on the reception of Homer. This is our purpose. 

 We welcome contributions on topics such as: Homer as a symbol of poetic creation, the 

values expressed by the Iliad and the Odyssey, the heroes who serve as paradigms, formal and 

narrative strategies of the Homeric epic expressed in contemporary authors (late 19th, 20th and 

21st centuries) from the Iberian-American universe.  

 

In accordance with the Celtic Conference central organization guidelines 

Panel participants - between 10-15 

Model - face-to-face and mixed 

Official Languages - Portuguese, Spanish and English 

 

Panel composition 

-Each of the organizers will make a presentation and also make some invitations to colleagues 

from the respective field whose intervention seems relevant - ideally 3 interventions from each 

of the blocks - Portugal, Spain, Brazil and Spanish-speaking South American countries - for a 

total of 12.    

-In addition to this core, which ensures the diversity of proposals covering the geographical 

and cultural area in question, the panel is open, through a call for papers, to other proposals. In 

this way, a total of around 15 speakers may be composed, as recommended. 

 


