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Fundada em 1909, a Sociedade Recreativa Lealdade Sampaense (SRLS) comemora hoje, dia
7 de Março, a bonita marca de 100 anos de existência.

Actualmente presidida por Vítor Duarte, a centenária e prestigiada instituição de S. Paio de
Gramaços tem vindo a desenvolver um vasto trabalho em prol do desporto e da cultura.
Sedeada no pavilhão gimnodesportivo mandado construir por Serafim Marques – um
benemérito que tem sido um dos principais impulsionadores da colectividade – a SRLS tem-se
destacado nos últimos anos, a nível nacional, na área do basquetebol.
O Sampaense Basket, é detentor de um invejável palmarés desportivo e já foi tri-campeão da
PROLIGA.
Veja aqui um resumo da história da modalidade, desde a sua criação no clube de S. Paio de
Gramaços:
Sampaense Basket é uma secção da Sociedade Recreativa Lealdade Sampaense que foi
criada estatutariamente no ano de 2005, tendo por objectivo acompanhar e desenvolver mais a
modalidade dentro da Instituição SRLS.
Ainda sob a égide da Sociedade Recreativa Lealdade Sampaense a modalidade
“Basquetebol” teve o seu arranque com as primeiras inscrições na ABC (escalões de Minis,
infantis e cadetes) no ano de 1993.
Na época de 95/96, foi criada a sua primeira equipa sénior que disputou o campeonato da 2ª
divisão (antiga 3ª divisão). Na época 98/99 a equipa sénior classificou-se no 2º lugar, dando
azo a que na época seguinte disputasse o primeiro campeonato da 2ª divisão A.
Na época desportiva 2000/2001 a sua equipa sénior chega ao primeiro patamar do
basquetebol nacional ao atingir com todo o mérito a 1ª divisão nacional, vencendo a zona Norte
na finalíssima a 12 de Maio ao bater em Aveiro o Galitos. Ainda no mesmo mês mais
concretamente a 18, o Sampaense faz história no seu concelho ao tornar-se Campeão
Nacional da 2ª divisão ao vencer em Barcelos a Universidade dos Açores por um escasso
ponto; momento marcante no historial da Instituição ao adquirir com brilhantismo o seu primeiro
troféu.
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Na época 2003/2004, mais concretamente a 12 de Junho vence categoricamente o 1º
Campeonato da Proliga em Sangalhos, depois de ter feito 2-0 em S.Paio de Gramaços,
fazendo assim 3-0 (à melhor de 5 jogos), batendo nessa época um recorde de 19 vitórias
consecutivas.
Na época 2004/2005, depois de se ter classificado na fase regular no segundo lugar e não
perdendo qualquer jogo no seu reduto, passa ao Play-Off vencendo por 3-1 na final o Basket
de Almada, tornando-se assim Bicampeão Nacional da Proliga.
Na época 2005/2006, classificou-se na 3ª posição da fase regular e disputou os play-offs,
atingindo assim a final onde veio a disputar com CP Esgueira vencendo os dois jogos em
S.Paio de Gramaços para no fim de semana seguinte em Esgueira perder o 3º jogo e
vencendo o 4º que lhe permitiu sagrar-se novamente Campeão Nacional.
Na época 2005/2006, classificou-se na 3ª posição da fase regular e disputou os play-offs,
atingindo assim a final onde veio a disputar com CP Esgueira vencendo os dois jogos em
S.Paio de Gramaços para no fim de semana seguinte em Esgueira perder o 3º jogo e
vencendo o 4º que lhe permitiu sagrar-se novamente Campeão Nacional.
Na época 2006/2007, o Sampaense Basket, classificou-se na fase regular no segundo posto
para nos Play-offs ultrapassar Sangalhos e Illiabum, chegando assim `pela quarta vez
consecutiva à final com o Vitória de Guimarâes onde foi vencido por 3-0, mas deixando uma
boa imagem perante um digno vencedor.
Actualmente o Sampaense Basket, é também um clube formador, não descorando a sua
formação apesar de ter grande dificuldades no que concerne à captação de jovens para a
prática da modalidade mas também com o abandono de alguns atletas que ingressam nas
universidades. Contudo na época em curso manteve todos os escalões de formação
(masculinos) incluindo o Mini-Basket.
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