
Biografia 

 

Ana Benedita de Miranda 

Ana Benedita de Miranda nasceu no bairro rural conhecido como Pau-de-Saia, 

em São José dos Campos, no dia 15 de agosto de 1932. Era filha de Lídia Machado 

Arantes de Andrade Costa e Olívio Andrade. 

Ana casou-se aos 16 anos de idade com Antônio Ribeiro de Miranda, apelidado 

de Nico Miranda. Teve 7 filhos e 2 enteadas. Foi esposa e mãe prendada, cuidava dos 

filhos, cozinhava, costurava e trabalhava no bar de seu esposo Nico. Abastecia o bar 

com quitutes feitos por ela e atendia no balcão. Com a renda deste bar ela e o esposo 

criaram seus filhos. 

Por volta dos 60 anos de idade passou a ser chamada de Don’Ana. Tinha uma 

tradição que se empenhou em preservar por muitas décadas, organizava festa junina 

em homenagem a Santo Antônio, solicitando doações coletivas para os quitutes de sua 

rede familiar, amigos e conhecidos. Assim, todos os participantes da festa de Santo 

Antônio desfrutavam dos comes e bebes sem na pagar. 

Todos ajudavam com muito amor e dedicação. No dia da festa a fogueira ardia 

no quintal de Donãna e as pessoas comungavam da amizade com alegria intensa. As 

crianças se fartavam com as guloseimas. Esta festa ficou muito famosa em São José 

dos Campos e se tornou tradicional. 

Sua filha Zuleide Miranda, continua a tradição da mãe, organizando em seu lugar 

a festa, pois este foi um pedido da própria Donãna, devotíssima de Santo Antônio. 

No seu último ano de vida, Sônia Sirolli foi visitar Donãna no bairro Pau-de-saia 

e fez uma quitanda em sua cozinha. Nela havia um aconchegante fogão à lenha com 

um longo rabo, no qual todos se sentavam para conversar. 

Muitos amigos passaram pela cozinha de Donãna, neste dia em especial alguns destes 

foram convidados para o lanche da tarde: bolo de laranja, pão doce de coco, pão de 

cebola e café. Neste dia, muito feliz, todos lancharam com suas  filhas, netos e amigos. 

Ana era muito religiosa, ia às festas das igrejinhas de todas as roças da região 

vizinha ao Pau-de-saia e ajudava sempre nestas festas. Gostava de jogar bingo e de 

receber pessoas em sua casa. 

Donãna nasceu, cresceu, viveu e morreu (em 08/10/2016) no bairro Pau-de-saia, 

sempre admirando as flores, as árvores, os pássaros e suas galinhas. Seu cão de 

estimação chamado “Atormentado” morreu de tristeza depois de um ano após a sua 

morte. 


