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MASTER PAGES 

Master Pages (ou Páginas Mestres) é um arquivo ASP.NET com a extensão .master (por 

exemplo, MinhaPagina.master) com um layout pré-defindo que pode incluir texto estático, 

elementos HTML e server controls. A Master Page é identificada por uma diretiva especial 

@Master que substitui a diretiva @Page normalmente usada em páginas .aspx. Assim como 

nas páginas .aspx, nas Master Pages também podemos utilizar trechos de código do tipo code-

behind, incluindo o nome da classe na diretiva @Master. Este é um exemplo de diretiva de 

uma Master Page: 

<%@ Master Language="C#" CodeFile="MasterPage.master.cs" Inherits="MasterPage" %> 

 

Além da diretiva @Master, a Master Page também pode conter todos os elementos de alto-

nível HTML, como html, head e form. Por exemplo, em uma Master Page você pode usa ruma 

tabela HTML para o layout, um elemento img para o lgoo da companhia, teste estático para 

avisos de direitos (copyright), e elementos ASP.NET para formar partes da sua Master Page. 

Placeholders 

Em adição aos textos estáticos e controles que podem aparecer em todas as páginas, a Master 

Page permite que se incluam um ou mais controles ContentPlaceHolder. Estes controles 

definem regiões onde conteúdos substituíveis serão exibidos. Inicialmente, o conteúdo 

substituível é definido em paginas de conteúdo. Após definir os controles ContentPlaceHolder, 

uma Master Page se parecerá com o seguinte código: 

<%@ Master Language="C#" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML  

    1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server" > 

    <title>Master page title</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

        <table> 

           <tr> 

               <td><asp:contentplaceholder id="Main" runat="server" /></td> 

               <td><asp:contentplaceholder id="Footer" runat="server" /></td> 

           </tr> 

        </table> 

    </form> 

</body> 

</html> 

 

  



Páginas de Conteúdo 

Você define o conteúdo para os controles placeholder das Master Pages criando páginas de 

conteúdo individuais, que são páginas ASP.NET (arquivos .aspx e opcionalmente arquivos 

code-behind) que são vinculados para uma Master Page específica. A conexão é estabelecida 

na diretiva da página de conteúdo @Page incluindo um atributo MasterPageFile que aponta 

para a Master Page a ser utilizada. Por exemplo, uma página de conteúdo tem a seguinte 

diretiva @Page, que se conecta a página Master1.master: 

<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPages/Master1.master" Title="Content 

Page"%> 

 

Na página de conteúdo, você cria o conteúdo adicionando controles Content e mapeando eles 

ao controle ContentPlaceHolder da Master Page. Por exemplo, a Master Page pode conter 

alguns placeholders chamados Main e Footer. Na página de conteúdo, você pode criar dois 

controles Content, um controle ContentPlaceHolder chamado Footer, como na imagem a 

seguir: 

 

Após criar controles Content, você adiciona textos e controles a ele. Em uma página de 

conteúdo, qualquer coisa que não esteja dentro de um controle Content (exceto códigos de 

script) resultam em erro. Você pode realizar qualquer tarefa em uma página de conteúdo que 

você faz em uma página ASP.NET. Por exemplo, você pode gerar conteúdo para um controle 

Content usando server controls e consultas a banco de dados ou outros mecanismos 

dinâmicos. 

  



Uma página de conteúdo terá a seguinte aparência: 

<% @ Page Language="C#" MasterPageFile="~/Master.master" Title="Content Page 1" %> 

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="Main" Runat="Server"> 

    Main content. 

</asp:Content> 

     

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="Footer" Runat="Server" > 

    Footer content. 

</asp:content> 

 

A diretiva @Page conecta a página de conteúdo a sua Master Page específica, e isso define um 

título para a página que será mesclada na Master Page. Note que a página de conteúdo não 

contém elementos fora dos controles Content. 

Você pode criar múltiplas Master Pages para definir diferentes layouts para diferentes partes 

do site, e um conjunto diferente de páginas de conteúdo para cada Master Page. 

 

  



Roteiro de Laboratório 

Criando a Master Page 

Crie um novo projeto (Visual C#, WEB, Empty Web Application), chamado 

AplicandoMasterPages. 

 

Na Solution Explorer, dentro do nosso projeto, crie uma nova pasta: 

 



 

Renomeie como MasterPages: 

 

Sobre a pasta, clique com o botão direito, Add, New Item... 

 

Selecione a opção Master Page e defina o nome da págian como Frontend.master: 



 

Perceba que sua página é idêntica a uma página .aspx. Contém as tag html, body e form. 

 

Apague as tags div e ContentPlaceHolder que estão dentro do form. 

 



Insira o código encontrado abaixo que está entre as tags form no local das tags div que acaba 

de apagar. O código deve ficar da seguinte forma: 

<form id="form1" runat="server"> 

  <div id="PageWrapper"> 

    <div id="Header"><a href="~/" runat="server">Cabeçalho vai aqui</a></div> 

    <div id="MenuWrapper">Menu vai aqui</div> 

    <div id="MainContent"> 

      <asp:ContentPlaceHolder ID="cpMainContent" runat="server"> 

      </asp:ContentPlaceHolder> 

    </div> 

    <div id="Sidebar">Barra lateral vai aqui</div> 

    <div id="Footer">Rodapé vai aqui</div> 

  </div> 

</form> 

 

  



Aplicando estilos 

Vamos aplicar um estilo a nossa página. Para isso precisamos criar um arquivo CSS, ou 

simplesmente baixar um modelo já pronto.  

Crie uma nova pasta no seu projeto, chamada Styles. 

 

Baixe um estilo pronto da internet (por exemplo: http://www.csszengarden.com/). Salve o 

arquivo na pasta Styles.  

 

  

http://www.csszengarden.com/


Para aplica-lo, basta arrastar o arquivo e soltá-lo sobre a área de Design da sua página. Em 

seguida, na área de código (source) da sua página, será adicionada uma tag <link> dentro das 

tags <head> do seu arquivo: 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
    <title></title> 
    <asp:ContentPlaceHolder ID="head" runat="server"> 
    </asp:ContentPlaceHolder> 
    <link href="../Styles/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
</head> 
<body> 
    <form id="form1" runat="server"> 

 

Perceba que a aparência da sua página, na área de Design, foi alterada. 

  



Criando as Páginas de Conteúdo 

As páginas de conteúdo não são nada mais do que páginas ASP.NET. Portanto vamos criar a 

primeira página de conteúdo. Clique em Add, New Item... 

Selecione a opção Web form using Master Page. Renomeie o arquivo como Default.aspx: 

 

Na janela que será exibida a seguir, selecione a Master Page criada (Frontend.master). Clique 

em OK: 

 

  



Ao contrário de uma página .aspx completa, será criada uma página apenas com dois controles 

Content, conforme exemplo abaixo: 

 

 

Perceba na área de Design da sua página, que todos os elementos estão cinza (indisponíveis), 

com exceção da área cpMainContent. Podemos agora, nesta área, criar nosso conteúdo 

padrão. Para economiza um pouco de trabalho, vamos copiar uma página de um exercício 

anterior, por exemplo, nossa página de cadastro de clientes. Cole o código abaixo dentro da 

área, ou através da área branca de Design, ou entre as tags Content de cpMainContent, 

através da área de Source: 

<div> 
     
        Nome:<asp:TextBox ID="txtNome" runat="server"></asp:TextBox> 
        <br /> 
        Email:<asp:TextBox ID="txtEmail" runat="server"></asp:TextBox> 
        <br /> 
        <asp:Button ID="btnEnviar" runat="server"  
            Text="Enviar" /> 
     
    </div> 

 

Esta será a aparência nesse momento: 

 



Visualize sua página no browser: 

 

 

Agora, visualize o código fonte da sua página HTML. Você verá que é uma combinação dos 

códigos das páginas Frontend.master e Default.aspx: 

 



Crie uma nova página (na raíz do projeto) baseada novamente na Master Page, chamada 

Login.aspx: 

 

Selecione a Master Page: 

 

  



Crie um elemento <h1> dentro ad tag cpMainContent, com o texto Nosso Login: 

 

Salve todos os arquivos. 

Volte para a página Default.aspx. Na área de Design, crie algumas linhas e insira o texto: Faça 

login aqui. 

 

  



Marque a palavra “aqui”, selecione o menu Format, Convert to Hyperlink... 

 

Na janela que aparecerá a seguir, selecione Browser, e selecione o arquivo Login.aspx: 

 

 



 

Visualize a página no browser: 

 

Clique na palavra “aqui”, para fazer login. Veja que será aberta a página de login, dentro da 

mesma estrutura da nossa Master Page: 

 

  



Conclusão 

Quando uma página baseada em uma Master Page é requisitada pelo browser, o servidor lê o 

conteúdo de ambas as páginas de conteúdo e da Master Page, combina ambas, processa, e 

envia o resultado final para o browser. Você viu acima que a página exibida no browser 

contém o código HTML de ambas as páginas. 

Master Pages irão te ajudar  a economizar muito trabalho quando for necessário realizar 

atividades de manutenção na aparência de suas páginas. Como uma parte do design da sua 

página está definido na Master Page, você precisa alterar apenas um único arquivo quando 

necessite realizar alguma alteração. Todas as páginas de conteúdo receberão as alterações 

automaticamente. 
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