
Idalmiro Manuel Ferreira da Rosa 

 

Nasceu em São Roque, Pico, Açores a 21 de Abril de 1954. 

Durante os seus primeiros dez anos viveu no Farol da Manhenha, Piedade do Pico e depois 

no Cais do Pico, São Roque até emigrar para San Diego, Califórnia em 1967. 

Completou o 3° ano do Liceu nos Açores. Frequentou a escola primária Católica de “Saint 

Agnes” e fez o seu Liceu (1972) no “Point Loma High School”.  Adquiriu no San Diego Mesa 

College o diploma de “Associate Arts” (1975) em Arquitectura e completou o seu Bacharel 

(1981) em Engenharia Mecânica na “California Polythenic State University” em San Luis 

Obispo (Cal Poly). 

Trabalhou no Estaleiro Naval “Campbell Shipyard” em San Diego de 1972 a 1975 tendo sido 

no primeiro ano  ajudante dos soldadores e nos ultimos dois anos desenhador na secção de 

Engenharia e Arquitectura. Durante este período, além de trabalhar frequentava o “San 

Diego Mesa College”. Seguiu em 1975 para a universidade em San Luis Obispo. Em 

Dezembro de 1977 decidiu fazer uma pausa nos estudos, tendo voltado para San Diego 

onde decide trabalhar no ramo de Engenharia Mecânica para Stuevens and Associates. Em 

1978 casa com Filomena, continuando a trabalhar para a mesma firma. Em 1979 foi para a 

firma “LSW and Associates”. No ano seguinte volta para o Cal Poly com a sua esposa e 

termina o curso de Engenharia em 1981. 

Nesse ano dedica-se à sua carreira de engenheiro como gerente da companhia de 

Engenharia Mecânica “Enercor, Inc”. Iniciou uma empresa “Da Rosa Design” em 1985, 

especializada em Arquitectura e Engenharia Mecânica e que ainda está em actividade. 

Desde 2001 é Engenheiro na Câmara Municipal de San Diego gerindo projectos de 

engenharia e construção relacionados com Estações de Tratamento com Águas Residuais 

da Câmara de San Diego envolvendo a mais recente tecnologia. 

O seu envolvimento comunitário tem sido constante desde 1981. Foi director, secretário e 

presidente da “Aliança Açoreana”. Director e Vice-Presidente do “Centro Histórico 

Português”, Director e Tesoureiro do”Peninsula Youth Soccer League”,  membro do grupo 

coral Português de “Saint Agnes”, director e actual Vice-Presidente do “Festival Cabrillo”, e 

membro de outras sociedades portuguesas tais como Santo Amaro, Portuguese American 

Social & Civic Club e outros.  

 

 



Em 1989 foi eleito director do “United Portuguese Sociedade Espírito Santo, Inc., (UPSES), o 

núcleo da comunidade de San Diego. No UPSES teve a seu cargo as remodelações do 

interior e exterior da propriedade tornando o UPSES um dos melhores centros 

comunitários da diáspora portuguesa. Teve a iniciativa e execução em converter a “Addison 

Street” na “Avenida de Portugal’ que em 1992 foi unanimemente aprovada pela Câmara de 

San Diego. Foi mordomo da Festa da Trindade e em 2005 mordomo da Festas do Dívino 

Espírito Santo, as festas religiosas mais antigas do Condado de San Diego. No UPSES tem a 

seu cargo as funções da comunidade e faz parte do conselho administrativo desta 

instituição. 

Actualmente é membro do Conselho Consultivo Consular do Oeste dos Estados Unidos em 

San Francisco, Califórnia.  

É casado com Filomena  e tem dois filhos Paulo Alexandre e Amanda Marie da Rosa.  

 

 


