Pedro Ramajal

Pedro Ramajal was born in Oporto, where he always lived and still does, after 66 years. In his
youth, he was part of those youngster who, by different means, gave their contribution to the
overthrow of the fascist regime. He did that by singing the political songs that couldn’t be
broadcasted because of censorship, using as weapons his voice and a guitar. He has been a
radio announcer, broadcaster and reporter. For most of his life, however, Pedro has been a
union organizer in Caixa Geral de Depósitos, the Portuguese state bank, where he worked for
36 years. Always at the left of the left, he has been one of the co-founders of the political party
Bloco de Esquerda. He “stambled” on Universal Basic Income in 2007, while reading a book,
Antimanuel d’économie, whose author, Bernard Maris, an economy professor, was one of the
victims of the attack to Charlie Hebdo. In 2008, with a friend and comrade, João Lafuente, he
began a blog (livrecidadania.blogspot.pt) whose purpose was to spread the concept of UBI and
they even held a meeting about it in Oporto, at Casa Viva. In 2009, they presented to the VI
Convention of Bloco de Esquerda a document, as well as an amendment to the majority
motion, proposing that BE embraces the UBI concept, without any consequences so far.
Nowadays, it’s with the utmost joy that he sees the UBI tide rising and spreading all over the
world. And he wants to be a part of it.
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Pedro Ramajal nasceu no Porto, onde sempre viveu e vive, há 66 anos. Na juventude fez parte
daqueles jovens que, das mais diversas maneiras, contribuíram para derrubar o fascismo. Fê-lo
divulgando as canções que a censura não permitia que passassem, nem na rádio nem na TV,
tendo por únicas armas a voz e uma guitarra. Foi locutor, animador e eventual repórter de
rádio. A maior parte da sua vida, porém, foi passada a desempenhar funções sindicais na Caixa
Geral de Depósitos, de que foi trabalhador. Desde sempre ligado à esquerda da esquerda, foi
um dos fundadores do Bloco de Esquerda. “Tropeçou” no Rendimento Básico Universal em
2007, num livro, Antimanuel d’economie, cujo autor, Bernard Maris, professor de economia,
viria a ser uma das vítimas mortais do atentado contra o Charlie Hebdo. Em 2008, com um
outro companheiro, João Lafuente, criou um blogue, (livrecidadania.blogspot.pt) dedicado à
divulgação do RBI e realizaram, até, uma reunião de divulgação no Porto, na Casa Viva. Em
2009, os dois, apresentaram à VI Convenção do BE um texto, bem como uma proposta de
acrescento às teses maioritárias, no sentido de o Bloco abraçar o conceito do RBI, sem
consequências até hoje, como é sabido. Hoje, é com enorme satisfação que constata que a
maré do RBI vai subindo cada vez mais. E quer continuar a fazer parte dessa maré.
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