
 

AMC confirma elenco de 'The Walking Dead: World 
Beyond' em painel exclusivo na CCXP Worlds 

 

 
 

Com participação especial do showrunner e produtor executivo da série, Matt Negrete, o painel 
receberá os atores Aliyah Royale (Iris), Alexa Mansour (Hope), Nicolas Cantu (Elton), Hal 

Cumpston (Silas), Annet Mahendru (Huck), Nico Tortorella (Felix) e Julia Ormond (Elizabeth) 
 que participarão do maior festival de cultura pop do mundo pela primeira vez. 

 
Clique aqui para baixar fotos dos atores confirmados no painel: https://bit.ly/3kYOXoq  
Saiba mais sobre o elenco e personagens no press kit da série: https://bit.ly/3qhyf7h 

 
São Paulo, 01 de dezembro de 2020 – O elenco principal da série The Walking Dead: World 
Beyond, junto com o showrunner e produtor executivo, Matt Negrete tem sua presença 
confirmada pelo AMC na CCXP Worlds: A Journey of Hope, nova edição do maior evento de 
cultura pop do mundo. A novidade chega após os acontecimentos do final de temporada de The 
Walking Dead: World Beyond, exibido ontem pelo AMC, e que deixou os fãs ansiosos para saber 
mais sobre a produção, terceiro volume do Universo The Walking Dead  do AMC Studios. 
 
Matt Negrete, showrunner e produtor executivo das séries do Universo The Walking Dead, 
chega com informações diretamente dos bastidores da produção do AMC Studios para o 
Thunder Arena, “teletransportado” por um truque de câmeras e fundo verde em um 
impressionante cenário virtual que promete uma experiência épica para os fãs, enquanto os 
talentos da série participaram de forma remota diretamente de Los Angeles, Nova York (EUA) e 
Sidney (Austrália). 
  

https://bit.ly/3kYOXoq


Com Arthur Elói, especialista residente para todos os temas do Universo TWD no Omelete como 
anfitrião, a conversa com o elenco sobre suas experiências na série será dividida em duas partes: 
um primeiro segmento com Alexa Mansour (Hope), Aliyah Royale (Iris), Hal Cumpston (Silas) e 
Nicolas Cantú (Elton), e uma conversa com Annet Mahendru (Huck), Nico Tortorella (Felix) e 
Julia Ormond (Elizabeth). 

 
O painel de The Walking Dead World Beyond acontece na inédita e épica versão virtual do 
Thunder Arena e será transmitido na sexta-feira, dia 4 de dezembro, às 20:30h, no portal 
www.ccxpworlds.com, de maneira gratuita. Após a primeira exibição, o conteúdo segue 
disponibilizado na plataforma on-demand da CCXP Worlds até 13/12 e depois dessa data será 
disponibilizado no Facebook e YouTube do AMC Brasil. 

 
Além disso, o elenco participou de uma captação à distância para a gravação do painel e a 
criação exclusiva e customizada de material audiovisual para compor a plataforma de conteúdo 
criada pelo AMC para celebrar a CCXP Worlds. 
 
“Estamos muito empolgados de participar da CCXP pela terceira vez, especialmente 
considerando todos os desafios desse ano inesperado. Poder trazer conteúdo inédito e exclusivo 
para os fãs de “The Walking Dead: World Beyond” e apresentar esse talentoso elenco em um 
ambiente digital e super interativo é um marco na história do AMC” diz Ivana Steinberg, Vice-
Presidente de Marketing do AMC Networks International Latin America, que promove a marca 
AMC na região. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baixe aqui os vídeos dos personagens: https://bit.ly/30jx8sw 

The Walking Dead: World Beyond  é o terceiro volume dentre as séries do Universo TWD e 

acompanha um ponto de vista inédito até então: o dos adolescentes Iris (Aliyah Royale) e Hope 

http://www.ccxpworlds.com/
https://bit.ly/30jx8sw


(Alexa Mansour) e seus amigos Elton (Nicolás Cantú) e Silas (Hal Cumpston) que cresceram em 

meio ao apocalipse de forma segura, em uma grande comunidade e decidem explorar o que há 

no mundo além dos muros que conhecem, em busca de respostas. Ao redor disso está a 

misteriosa organização paramilitar “CRM – Civic Republic Military”, que supostamente atua na 

reconstrução da sociedade como a conhecíamos, mas é a mesma que esconde um misterioso 

centro de pesquisa que realiza testes em zumbis e pode ser o paradeiro de certos personagens 

desaparecidos. 

SOBRE O AMC 

As narrativas originais e os excepcionais valores de produção têm sido os pilares de sucesso do 

AMC em nível mundial. Nos últimos tempos, a marca chefe do AMC Networks tem construído 

uma forte reputação no mercado como o criador de algumas das produções mais originais, bem 

sucedidas e comentadas da TV contemporânea. São títulos como “Breaking Bad”, “Mad Men” e 

“The Walking Dead”, que verdadeiramente definiram a forma de contar histórias na TV a cabo 

e por satélite. Com “Fear the Walking Dead” o canal reforça sua imagem de inovação e qualidade 

e cumpre com a promessa de oferecer ao mercado latino-americano as grandes produções que 

lhe renderam fama internacional. 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES VISITE: 

AMCTV.COM.BR 

INSTAGRAM - @AMCTVBRASIL 

TWITTER - @AMCTV_BR 

FACEBOOK.COM/AMCTVBR 

 

SOBRE AMC NETWORKS INTERNATIONAL – LATIN AMERICA 

A AMC Networks International Latin America (AMCNI-LA) é uma unidade de negócios da AMC 

Networks International (AMCNI), uma empresa que distribui conteúdo de entretenimento e 

programação aclamada para mais de 130 países e territórios. O portfólio de canais da AMCNI 

inclui a marca global AMC, bem como marcas locais populares e conhecidas em vários gêneros 

de programação. 

A AMCNI-LA está focada na produção e distribuição de programas de TV de alta qualidade em 

espanhol e português para os mercados da América Latina, Caribe e outros territórios. O 

portfólio de canais da América Latina inclui AMC, El Gourmet, Más Chic, Film&Arts e Europa 

Europa.  

AMCNI-LA também conta com uma aliança estratégica com GAMINGSQUADS para a produção 

de competições e conteúdo de Esports através do Temporada de Juegos. Para mais 

informações, visite amcnetworkslatam.com 

CONTATOS 

Brasil – São Paulo/SP 

Beatriz Fleira 

Textual Comunicação 

http://www.amctv.com.br/
https://elgourmet.com/
https://maschic.com/
http://filmandarts.com.br/
http://www.europaeuropa.tv/
http://www.europaeuropa.tv/
https://tdj.gg/
file:///C:/Users/pfonseca2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DNTQ292R/amcnetworkslatam.com


55 11 5180 6929 

beatrizfleira@textual.com.br    

Pedro Fonseca 

AMC Networks International Latin America 

+55 11 95636 5007 

pedro.fonseca@amcnetworks.com  

EUA – Miami/FL 

Virginia Ariemma 

AMC Networks Latin America 

+1 305 445-4350 

virginia.ariemma@latam.amcnetworks.com  

Sobre CCXP Worlds: A Journey of Hope 
 
Em 2019, a CCXP recebeu 282 mil visitantes, quebrando recorde de público e se estabelecendo 
mais uma vez como o maior festival de cultura pop do planeta. Este ano, a edição especial 
CCXP Worlds: A Journey of Hope acontece de forma totalmente virtual e, vai alcançar os lares 
de fãs do mundo inteiro nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. Outras informações em 
https://www.ccxp.com.br. 
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