
Siam Scout Fund Stamp Fakes and Forgeries 
John B. Adams 

Os colecionadores vêem cada vez mais falsificações da sobrestampa Scout Fund do Sião,  porque os selos 
com a sobrestampa genuína são escassos enquanto que os selos sem a sobrestampa escoteira são bastante 
comuns. As descrições são fornecidas neste artigo para assistência na identificação de muitos tipos de 
falsificações conhecidas. Meus comentários são baseados no exame de uma diversidade de selos do  Scout 
Fund do Sião por membros do Grupo de Estudo do Sião. 

 
Type I ---------------- Type III  

 

 
Type II  

A Falsificação do Catálogo Scott: Muitas falsificações tipo II podem ser reconhecidas porque o projeto da 
estampa é baseado na ilustração do Catálogo Scott demonstrado acima. Estas ilustrações não são reproduções 
das sobrestampas reais mas são simplesmente redesenhadas, similares  superficiais  na aparência somente. Se 
seu conjunto de sobrestampas é muito uniforme e idêntico com o catálogo Scott então você possui um 
conjunto falso. Duas diferenças principais que podem ser vistas sem uma lupa: a sobrestampa genuína tem 
sete pontos na testa do tigre e  olhos circulares. O falso, da ilustração do catálogo tem quatro pontos na testa e 
olhos em forma de “U”, abertos no nariz. 



As Falsificações Estrelares: Muitos selos com o mesmo tipo de falsificação da sobrestampa têm o esboço de 
uma estrela de cinco pontas estampada no verso do selo. Embora a estrela poderia possivelmente ser de 
qualquer cor, as cores que nós vimos foram primeiramente vermelhos, ou preto. As falsificações da estrela 
foram consideradas mais frequentes quando o selo tem a sobrestampa do Tipo I. Nós examinamos vários 
selos sobrestampados com marcas da estrela na parte posterior; nenhuma estava em selos com sobrestampas 
genuínas. 

As falsificações Taw-Tah-hahn: Nós vimos inúmeros selos com a letra "taw tah-hahn"  da língua tailandesa 
na parte traseira dos selos. Ocorre com todos os três tipos de sobrestampas. Até agora, nenhum taw tah-hahn  
examinado foi encontrado em um selo com uma sobrestampa genuína . Embora não seja necessariamente do 
mesmo tamanho, esta letra tem a forma geral como os seguintes dois exemplos: 

 

A Falsificação Scont´s: Alguém esperaria que um erro de ortografia  ocorreria ao se forjar um selo?  Um 
erro ocorre em uma sobrestampa forjada do tipo II. Neste caso, um "n" substitui o “u" na palavra "Scout' s". 
A falsificação Scont´s é conhecida para  cada um dos seis valores do tipo II. 

Uma falsificação da tinta preta: As características da tinta da sobrestampa é examinada geralmente ao se 
inspecionar uma sobrestampa genuina em um selo. E a cor da tinta é um dos aspectos mais importante. O tipo 
genuíno da sobrestampa tipo III é impressa com tinta na cor vermelha ou azul, dependendo do valor nominal. 
Não há nenhuma sobrestampa genuína do tipo III conhecidas em que esteja na cor preta. Tais selos 
sobrestampados na tinta preta são falsificações. 

 

 



As falsificações do Tamanho: Se você tem mais de um selo dos escoteiros do Sião com a sobrestampa do 
tipo II ou tipo  III, e o tamanho (altura e/ou largura) são diferentes entre si, há uma probabilidade elevada que 
pelo menos uma das sobrestampas  pode não ser genuíno. Uma analise mais apurada seria necessário para 
identificar qual pode ser a original. 

O Selo errado: Se a sobrestampa for impressa em um selo que não estiver identificado nos catálogos como 
um selo do Scout' s Fund , embora haja poucas exceções conhecidas, a sobrestampa é provavelmente uma 
falsificação. Embora uma pesquisa adicional  é necessária para se  especificar sobre  a impressão  de Viena 
1912 ou  a impressão de Londres 1918, algumas sobrestampas forjadas estão nos selos que tem um valor 
errado no acréscimo ou não estão em um selo para o Scout Fund. 
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