José Pedro Silva Caçorino, casado, com dois filhos, nascido na Guiné a 11 de Junho de 1961 e
morador em Portimão há 43 anos. Viveu em diversas localidades da Guiné e de Angola, até ao
25 de Abril de 1974, data em que, com os pais (portimonenses e monchiqueiros) e irmã, veio
para Portimão.
Terminou então o Curso Geral e Complementar do Liceu, na Escola Poeta António Aleixo,
tendo ido para Lisboa para continuar a sua formação académica. Frequentou o curso de
Organização e Gestão de Empresas no I.S.C.T.E. em Lisboa.
Serviu de seguida o serviço militar obrigatório em Sacavém na E.P.S.M., tendo sido agraciado
com um louvor e posteriormente veio para Portimão, tendo trabalhado na actividade pecuária
e silvícola e a partir daí até hoje na actividade seguradora.
Iniciou a sua actividade política em Portimão, pela mão de Ester Coelho, em 1998, como
militante do CDS-PP e candidato ao Município de Tavira e posteriormente em 2001, com a
candidatura da Coligação Portimão a Sorrir (CDS-PP, PPM, MPT), sendo candidato eleito à
Assembleia Municipal de Portimão, órgão a que se recandidatou na candidatura do CDS-PP às
Autárquicas de 2009, sendo de novo eleito para aquele órgão. Em 2013 encabeçou a
candidatura à Presidência da Câmara Municipal de Portimão de uma coligação, SERVIR
PORTIMÃO, que para além do CDS-PP, MPT, PPM, agregou um vasto movimento de
independentes, sendo eleito vereador, tornando-se a segunda força política no concelho de
Portimão. Em 2017 voltou a candidatar de novo à Presidência da Câmara Municipal de
Portimão, encabeçando uma lista de coligação, que integrou o PPD/PSD, o MPT, o PPM e
sempre um movimento de independentes, sendo de novo eleito como vereador, cargo que
vem exercendo desde aquela data.
Membro do Lions Clube de Portimão onde já exerceu diversas funções, sendo igualmente
membro de outras associações e instituições como o Núcleo de Portimão da Cruz Vermelha de
Portimão, Associação de Dadores de Sangue do Barlavento do Algarve.
Amante do desporto em geral, pratica a título lúdico, ciclismo, corrida e caminhada e procura
estar presente em muitas das acções de natureza patrocinadas pela LPN Algarve.

