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A XXVI Convenção da Sociedad Española de Killis (SEK) ocorrerá em El Cuervo de Sevilla (Sevilla) 

durante os dia 24, 25 e 26 de Abril 2020 (6ª feira, sábado e domingo). 

A Convenção, graças à colaboração do Exmo. Ayuntamiento de el Cuervo de Sevilla, terá lugar 

no Centro Cultural “Casa de Postas”, situado na Av. Jerez, 5, 11400 El Cuervo de Sevilla. 

(https://andaluciarustica.com/el-cuervo-de-sevilla-casa-de-postas.htm) 

 

 

El Cuervo é um pequeno município situado na Comarca del bajo Guadalquivir na zona limítrofe 

da província de Sevilha e Cádiz e próximo ao Parque Nacional de Doñana. A atividade principal 

na zona envolvente é agrícola e atualmente conta com uma população aproximada de 8500 

habitantes. 

A Casa de Postas é, no que diz respeito ao Património Cultural, o monumento mais antigo do 

município (século XVIII). Na sua origem utilizava-se como armazém, para o descanso de viajantes 

https://andaluciarustica.com/el-cuervo-de-sevilla-casa-de-postas.htm
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e animais ou para abastecimento e logística de carruagens. Por ela passaram personagens 

ilustres da Historia de Espanha, como foram os reis Carlos IV e Fernando VII. Ficou também nos 

registos para a posteridade que na Casa de Postas hospedou-se a infanta María Luisa Fernanda 

de Borbón. 

Na atualidade, após uma restauração profunda realizada entre os anos 2009-2010, transformou-

se no Centro Cultural Casa de Postas. Trata-se de um espaço que alberga no seu interior o Teatro 

Municipal ‘El Molino’ e a Biblioteca, bem como diferentes salas e espaços que conservam a sua 

denominação de origem: Patio de Huéspedes, Patio de Carruajes e Sala de la Gañanía. Nesses 

espaços decorrem exposições, eventos educativos, culturais e festivais flamencos. 

Turismo 

A proximidade a localidades importantes faz de El Cuervo um ponto de partida ideal para 

conhecer uma interessante parte de Andaluzia. 

Jerez, situado a perto de 20 km del Cuervo conta com atrativos turísticos de todo o tipo. Cidade 

de vasta tradição enológica (D.O. Jerez), referência mundial da cultura do cavalo (A Real Escuela 

Andaluza del Arte Ecuestre é uma prestigiada escola de equitação que organiza espetáculos 

equestres e conta com um museu de carruagens) e grande expoente do flamenco. A sua zona 

histórica rodeia o Alcázar de Jerez, uma fortaleza árabe do século XI. Para os aficionados do 

vinho, podem-se visitar algumas das Adegas mais famosas a nível mundial desta zona vinícola. 

Os amantes de desportos motorizados podem visitar o Circuito de Jerez. Se a viagem se faz com 

crianças, o Zoo de Jerez também é uma boa opção. Passear pelas ruas empedradas de Jerez é 

um prazer para todos os sentidos e uma oportunidade que não se deve deixar passar. 

O Parque Nacional de Doñana é considerado uma das zonas naturais protegidas mais 

importantes da Europa. Zona estratégica chave para as rotas migratórias de aves entre os 

continentes africano e europeu, significa também o último refugio para numerosas espécies em 

perigo de extinção (ex. lince ibérico). 

A perto de 45 km encontra-se Sanlúcar de Barrameda, na margen esquerda do estuário do rio 

Guadalquivir, em frente do Parque Nacional e Natural de Doñana, cidade cheia de monumentos 

onde o comércio marítimo moldou uma cidade do tipo “colonialista”. Também é o berço de 

outro dos vinhos imprescindíveis na cultura Andaluza, o Manzanilla. 

A perto de 35 km situa-se Arcos de la Frontera, considerado uma das vilas mais belas de Espanha. 

Arcos deve a sua atual fisionomia à cultura muçulmana. Através de ruas estreitas e inclinadas 

pode-se percorrer a sua zona histórica, declarada Conjunto Histórico, onde se conservam joias 

monumentais tais como o Castillo de los Duques (s. XV), a Puerta de Matrera (ss. XI-XIV) e os 

restos do recinto amuralhado. Arcos é a porta de entrada para “los Pueblos Blancos”, que 

engloba maravilhosos percursos através de lindíssimas povoações da serra Norte de Cádiz de 

onde o branco da cal que pinta as paredes de cada localidade dá nome à rota. 

A cidade de Sevilha, a 72 km de El Cuervo, é a capital da comunidade autónoma da Andaluzia. A 

sua população atual é de aproximadamente 700 000 habitantes, sendo a cidade mais populosa 

da Andaluzia e a quarta de Espanha (só atrás de Madrid, Barcelona e Valência). 

O seu centro histórico é o maior de Espanha e um dos três maiores de toda a Europa juntamente 

com os de Veneza e Génova. O seu património histórico e monumental e os seus diversos 

espaços cénicos e culturais fazem-na uma cidade recetora do turismo nacional e internacional 
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(a terceira cidade mais visitada de Espanha). Entre os seus monumentos, de fama internacional, 

encontra-se a Catedral de Sevilla (que inclui a Giralda), o Alcázar (que inclui maravilhosos 

jardins), o Archivo de Indias e a Torre del Oro, muitos declarados Património da Humanidade. É 

banhada pelo rio Guadalquivir, que é navegável até à cidade e à volta do qual se gera uma 

atividade económica de grande importância quer comercial quer turística (cruzeiros). 

Transporte 

El Cuervo situa-se a 72 km de Sevilha e a 20 km de Jerez de la Frontera. 

Para a deslocação as opções mais utilizadas são duas, através de Sevilha ou através de Jerez de 

la Frontera, ambas com aeroporto internacional e estações de comboio. 

- Sevilha (Aeroporto)- El Cuervo:  

o Chegada a Sevilla através do seu Aeroporto Internacional que tem ligações com 

mais de 40 destinos internacionais (http://www.aena.es/es/aeropuerto-

sevilla/guia-aeropuerto.html) 

 

o Opções: 

 Aluguer automóvil no mesmo aeroporto. O percurso de 79 km se pode 

percorrer através de autoestrada com portagem em cerca de 50 

minutos. 

 Em comboio:  

 Aeroporto- Estação “Santa Justa”: Mediante transporte público 

em aproximadamente 35 minutos e com custo de 4€. 

(http://www.aena.es/es/aeropuerto-sevilla/index.html) o por 

taxi por aproximadamente 20€. 

 “Santa Justa”- Lebrija: Linha de Cercanías C-1 (trajeto 

aproximado 60 minutos) 

 Lebrija- El Cuervo: a uma distância de perto de 11 km, a melhor 

alternativa é o serviço de táxi (aproximadamente 7€). 

- Jerez de la Frontera (Aeroporto)- El Cuervo 

o Chegada até Jerez de la Frontera através do Aeroporto Internacional que une 

destinos como Barcelona, Bilbao, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Londres, 

Madrid e Palma de Mallorca (http://www.aena.es/es/aeropuerto-

jerez/index.html) 

o Jerez de la Frontera- El Cuervo: A uma distância de 20 km, aproximadamente, a 

melhor opção é o Serviço de Táxi (aproximadamente 10€) 

 

http://www.aena.es/es/aeropuerto-jerez/index.html
http://www.aena.es/es/aeropuerto-sevilla/index.html
http://www.aena.es/es/aeropuerto-jerez/index.html
http://www.aena.es/es/aeropuerto-sevilla/guia-aeropuerto.html
http://www.aena.es/es/aeropuerto-sevilla/guia-aeropuerto.html
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A XXVI Convenção da Sociedad Española de Killis (SEK) decorrerá em El Cuervo de Sevilla 

(Sevilha) durante os días 24, 25 e 26  de Abril de 2020 (6ª feira, sábado e domingo). 
 

O alojamento para os dias da Convenção pode reservar-se na mesma localidade de Cuervo que 

conta aproximadamente com cerca de 120 vagas hoteleiras. Se não fosse suficiente ou o visitante 

preferisse outro local, Lebrija (a 9 km), Jerez (a 20 km), as duas localidades mais próximas, 

podem alojar todo o visitante que assim o queira. 
 

O interessado deverá contatar diretamente o estabelecimento e gerir a reserva. Os preços que 

aqui se indicam são meramente orientadores. 
 

HOSTAL ANDALUCÍA 
 

- Endereço: Avda de Jerez 73, El Cuervo de Sevilla. 

- Contacto: 695029996/955979377 

- Distancia à Convenção: 550 metros (7 minutos a pé) 

- Indica um preço orientador de 15€ por pessoa/noite e a sua disponibilidade é: 

 4 quartos individuais 

 2 quartos triplos 

 19 quartos duplos 
 

HOTEL ENFASIS 
 

- Endereço: Avd. 19 de Diciembre, El Cuervo de Sevilla. 

- Contacto: 629538853 

- Distancia à Convenção: 500 metros (6 minutos a pé) 

- Web: http://www.enfasishotel.com 

 
 

HOSTAL RESTAURANTE SANTA ANA 
 

- Endereço: Avda. de Jerez 42, El Cuervo de Sevilla 

- Contacto: 955 979 119/650 306 349 

- Distância à Convenção: 240 metros (3 minutos a pé) 

- Web: http://hostalsantana.com/ 

- Os preços orientadores por noite e disponibilidade são: 

 7 quartos individuais: 15€/noite 

 11 quartos duplos: 25€/noite 

 1 quarto triplo-quádruplo: 35 a 45€/noite 
 
 

http://www.enfasishotel.com/
http://hostalsantana.com/
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PROGRAMA PROVISÓRIO  

XXVII CONVENÇÃO SEK 

EL CUERVO DE SEVILLA 2020 
Sexta-feira 24 de Abril de 2019 
10:00 Receção de peixes pré-inscritos no concurso 

12:00 Inauguração oficial da Convenção SEK El Cuervo de Sevilla 2019 

17:00 Ato de inauguração com as autoridades do Ayuntamiento del Cuervo 

20:00 Fecho da exposição 

21:00 Jantar (Informação sobre preços e reservas para breve) 

Sábado 25 de Abril de 2019 
10:00 Abertura da exposição 

11:00 Final da receção de peixes pré-inscritos no concurso 

12:00 Assembleia Geral de Sócios da SEK 

17:00 Palestra: “Oficina de cultivos e alimento vivo”. Os participantes aprenderão a 
cultivar alguns dos tipos mais habituais de cultivos de alimento vivo para larvas e 
peixes de aquário. A oficina terá o apoio de microscópio e lupa binocular e haverá 
disponibilidade de alguns microorganismos que no fim poderão levar-se para casa 
de forma a iniciar os seus próprios cultivos 
 
Eduardo Romanos (Veterinário membro de várias associações e grupos 
relacionados com a aquariofilia com mais de 30 anos de experiencia em aquários 
de água doce. Colabora e gere diferentes projetos com o Acuario Fluvial de 
Zaragoza. Atualmente prepara um livro de cultivos auxiliares e alimentos vivos 
para aquários e terrários). 

20:00 Fecho da exposição 

21:00 Jantar de entrega de prémios (Informação sobre preços e reservas para breve) 

Domingo 26 de Abril de 2019 
8:00 Desmontagem da exposição 

10:00 Leilão público dos peixes da exposição. 

14:00 Encerramento da exposição e lunch de despedida. 

 

Durante a Convenção haverá venda de produtos killiófilos. 
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Concurso de killies 

As categorias em concurso serão: 

• Grupo  I: Callopanchax, Fundulopanchax, Gularopanchax, Paludopanchax, 

Paraphyosemion e Raddaella. 

• Grupo  II: Archiaphyosemion, Mesoaphyosemion (Grupo Callirium) e 

Scriptaphyosemion. 

• Grupo  III: Aphyosemion e Mesoaphyosemion (excepto Grupo  Callirium). 

• Grupo  IV: Chromaphyosemion, Diapteron e Kathetys. 

• Grupo  V: Aphyoplatys, Aplocheilus, Epiplatys, Episemion e Pachypanchax. 

• Grupo  VI: Pequenos Rivulus. 

• Grupo  VII: Grandes Rivulus. 

• Grupo  VIII: Fundulosoma e Nothobranchius. 

• Grupo  IX: Anuais  sulamericanos. 

• Grupo  X: Aphanius. 

• Grupo  XI: Outros  géneros incluindo o género Oryzias. 

Os peixes para concurso deverão ser obrigatoriamente inscritos até às 15 horas de quarta-feira 

dia 22 de abril, por e-mail (inscripcion2020@sekweb.org) indicando nome do criador, 

associação, número de sócio, grupo, espécie, população e composição do grupo (par, trio o 

grupo de cria). Deverão ser entregues na Convenção antes das 11 horas de sábado, 25 de abril. 

Aceitam-se casais, trios (1 macho e 2 fêmeas), trios inversos (1 fêmea e 2 machos) e grupos de 

cria (3 casais ou 2 trios). 

Também podem ser enviados killies a concurso por correio (por favor, para um melhor 

seguimento comunicar os envios para o endereço inscripcion2020@sekweb.org ): 

Marco Antonio Gómez Labrador 

Los Quinteros, 1 

41749-El Cuervo de Sevilla 

Sevilla, España 

Serão atribuídos 3 prémios por grupo e 1 premio por cada grupo ao melhor grupo de cria. Todos 

os peixes serão propriedade da SEK e serão leiloados publicamente no domingo 26 de abril. 

mailto:inscripcion2020@sekweb.org
mailto:inscripcion2020@sekweb.org

