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Licenciou-se em Medicina em 1967.
Trabalhou, durante 21 meses, nos Hospitais de Pretória e Pietmaritzburg
como médico residente e, durante 6
anos, no Hospital Universitário de
Luanda, como assistente livre da Universidade.
Na sequência dos acontecimentos
ocorridos em Luanda em 1975, viu-se
forçado a abdicar de todos os projectos de vida pessoal e profissional que tinha concebido. Regressado a Lisboa, foi admitido nos Hospitais Civis de Lisboa, onde trabalhou durante 6 anos.
Em 1981, após concurso nacional de provas públicas, foi colocado no Serviço de Gastrenterologia do Hospital de São Bernardo, Setúbal, onde atingiu o grau de chefe de serviço e permaneceu até à sua aposentação em 1996, dando um contributo
decisivo para o desenvolvimento do Serviço.
Foi sócio fundador da Sociedade Médica dos Hospitais Distritais da Zona Sul e do Núcleo de Gastrenterologia dos Hospitais
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Distritais, de que foi Presidente da Direcção no biénio 1992-94.
A par da sua actividade profissional, foi um cidadão empenhado na defesa dos valores e causas em que acreditava e intensamente envolvido em iniciativas em prol da cidade onde
viveu nos últimos 30 anos.
Dotado de grande talento para a criação literária, publicou
dezenas de artigos de opinião, crónicas de viagem e de pescarias e outras histórias. Nos últimos anos, dedicou-se a pesquisas patobiográficas sobre grandes vultos da literatura e a
pesquisas relativas à expansão marítima portuguesa e outros
factos da nossa história, que deram origem a 6 publicações, 5
das quais em forma de livro.
Foi galardoado com 6 prémios científicos atribuídos a trabalhos apresentados em Reuniões Médicas Nacionais e um
prémio literário outorgado pelo Núcleo de Gastrenterologia
dos Hospitais Distritais.
O Dr. Ireneu Cruz deixou no Serviço de Gastrenterologia do
Hospital de São Bernardo a marca de um médico distinto, com
elevado sentido cívico e coerência moral e será recordado por
todos com respeito, admiração e saudade.
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